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Samenvatting

De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft in 1997 via zijn Bijzondere Commissie voor de opvolging van de problemen van het Algemeen Bestuur voor Ontwikkelingssamenwerking (ABOS), een aantal aanbevelingen geformuleerd die onder
meer betrekking hadden op de indirecte bilaterale ontwikkelingssamenwerking via
niet-gouvernementele organisaties. Ongeveer tegelijkertijd werd voor deze vorm
van samenwerking een nieuw reglementair kader gecreëerd. Sindsdien zijn de
budgettaire middelen hiervoor gestaag toegenomen van 42.141.000 euro in 1998
tot 95.000.000 euro in 2005.
Dit verslag bevat de onderzoeksbevindingen van het Rekenhof dat in 2003 is
nagegaan welk gevolg aan deze aanbevelingen werd gegeven. Hiervoor werden
de aanbevelingen van de Opvolgingscommissie als uitgangspunt genomen en vier
essentiële aandachtspunten afgeleid: 1) doelstellingen en evaluatie, 2) kwaliteit
van de regelgeving, 3) naleving door de ngo’s en 4) controle door de Directiegeneraal Ontwikkelingssamenwerking (DGOS). Aan de hand van een aantal vooropgestelde normen en deze vier aandachtspunten werd onderzocht in welke mate
de aanbevelingen werden gerealiseerd. Uit het onderzoek is gebleken dat dit niet
optimaal is gebeurd.
Wat betreft de doelstellingen van de indirecte bilaterale ontwikkelingssamenwerking via ngo’s, werd vastgesteld dat deze op beleids- en beheersniveau onvoldoende werden gespeciﬁceerd, geoperationaliseerd en op elkaar afgestemd,
waardoor het beleid onvoldoende doelgericht is. Hierdoor kan moeilijk worden
geëvalueerd of de doelstellingen werden bereikt, wat bijgevolg ook een bijsturing
van het beleid in de weg staat. Subsidies zijn een instrument om de doelstellingen
van de overheid te realiseren, omdat de overheid deze doelstellingen niet zelf kan
of wil realiseren. De mate waarin deze doelstellingen in SMART1-doelstellingen
worden geoperationaliseerd, is dan ook bepalend voor de evaluatiecapaciteit.
Vervolgens werd door toetsing aan de normen van behoorlijke regelgeving vastgesteld en door de administratie bevestigd, dat de regelgeving kwalitatief onvoldoende is doordacht en uitgewerkt. Hierdoor draagt ze als juridisch sturingsinstrument, dat de rechten en plichten omvat van de subsidiërende overheid en
de subsidietrekkers, onvoldoende bij tot de rechtszekerheid en -gelijkheid.
In een volgende fase werd via een aantal systeemtesten nagegaan of de verantwoordingsverplichtingen, voorgeschreven door de ngo-regelgeving en de gecoordineerde wetten op de rijkscomptabiliteit (GWR), door de ngo’s werden
gerespecteerd. Daarna werden via een representatieve steekproef een groot
aantal ngo-acties geselecteerd, waarbij de deugdelijkheid van de verantwoordingsstukken werd onderzocht. Er werd vastgesteld dat, enerzijds, de formele
verantwoordingsmodaliteiten, voorgeschreven door de regelgeving, door de
ngo’s vrij goed worden opgevolgd. Anderzijds handelen de ngo’s op het niveau
van de inhoudelijke of materiële naleving van de uitvoeringsvoorwaarden van de
subsidieoverdracht niet altijd als goede huisvaders. De verschillende nuttige
richtlijnen en suggesties, die werden geformuleerd door het Rekenhof, zullen
worden verwerkt in de geplande aanpassing van de regelgeving en de controlemechanismen, aldus de administratie. Ook de minister is zich bewust van de
lacunes in de regelgeving en stelt een hervorming in het vooruitzicht.
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Speciﬁek, Meetbaar, Afgesproken, Realistisch en Tijdsgebonden.
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Op het vlak van het internecontrolesysteem van DGOS, heeft het Rekenhof vastgesteld dat in 2004 heel wat initiatieven werden genomen om de interne controle
te verbeteren en een gestructureerde controleaanpak te organiseren. Het zou
echter voorbarig zijn nu reeds te oordelen of deze initiatieven volstaan om tegemoet te komen aan de vaststelling terzake van het Rekenhof. Deze luidde dat
niet met zekerheid kan worden gesteld dat de interne controle, zowel organisatorisch als procedureel, zodanig is georganiseerd dat een rechtmatige aanwending en verantwoording van de subsidie kan worden gegarandeerd.
Op basis van de bevindingen inzake de vier behandelde onderwerpen, kan, op een
geaggregeerd niveau, worden gesteld dat de verschillende componenten van
de subsidieregeling (de doelstelling van de regeling, de verantwoordelijkheden,
de ﬁnancieringswijzen, de toezichtinstrumenten, de administratieve lasten,…)
onvoldoende tegenover elkaar werden afgewogen en op elkaar afgestemd.
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0 Inleiding

0.1 Aanleiding van het onderzoek
In het door de ministerraad van 19 december 1997 goedgekeurde Beleidsplan
voor Internationale Samenwerking worden de visie, de prioriteiten, de objectieven
en de strategieën van de Belgische internationale samenwerking2 vastgelegd en
wordt bepaald hoe deze moeten worden gerealiseerd. Op aanbeveling van de
Parlementaire Commissie belast met de opvolging van de problemen van het
Algemeen Bestuur voor Ontwikkelingssamenwerking (ABOS)3 werden de krachtlijnen van dit beleidsplan wettelijk vastgelegd in de Wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische Internationale Samenwerking4. De aanbevelingen5 die de
Opvolgingscommissie naar aanleiding van een reeks schandalen bij het ABOS had
geformuleerd, hadden zowel betrekking op de organisatie van het departement
ontwikkelingssamenwerking als op inhoudelijke aspecten omtrent de taken, de
regelgeving, enz.
Een van de aanbevelingen luidde dat in samenspraak met het Rekenhof door de
Inspectie van Financiën en het Hoog Comité van Toezicht voor het ABOS een
slagvaardig controlesysteem moet worden georganiseerd, met doelmatigheidscontrole door het Rekenhof en met, naast adviesverlening, een budgettaire en
administratieve controle op bepaalde tijdstippen van de projectcyclus door de
Inspectie van Financiën6.
Ingevolge deze aanbevelingen én de integratie in het Ministerie van Buitenlandse
Zaken en Buitenlandse Handel, onderging het ABOS een grondige hervorming.
Tijdens de periode april 2001 – november 2002 werd door het Rekenhof onderzocht
in welke mate deze hervorming conform de aanbevelingen van de Opvolgingscommissie was. In maart 2003 bracht het hierover verslag uit aan de Commissie
voor de Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers7.
In dat verslag werd ook aangekondigd dat het Rekenhof een onderzoek zou voeren
naar de programmaﬁnanciering van ngo’s. Eén van de door de Opvolgingscommissie als essentieel beschouwde aandachtspunten8 betreffende de indirecte bilaterale

2

De term internationale samenwerking als synoniem voor ontwikkelingssamenwerking werd ingevoerd door de Wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische Internationale Samenwerking om
de samenwerking op basis van partnerschap te beklemtonen. Sinds de op de FOD Buitenlandse
Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking doorgevoerde Copernicushervorming
wordt opnieuw de term ontwikkelingssamenwerking gebruikt.

3

Hierna Opvolgingscommissie genoemd.

4

Hierna de wet van 25 mei 1999 genoemd.

5

Opvolging van de problemen van het Algemeen Bestuur voor Ontwikkelingssamenwerking, Kamer
van Volksvertegenwoordigers, Verslag namens de Bijzondere Commissie, document nr. 1123/1 96/97, 8 juli 1997.

6

Verslag Opvolgingscommissie, aanbeveling IV.38, p. 204.

7

De hervorming van het ABOS en de integratie ervan in het Ministerie van Buitenlandse Zaken
en Buitenlandse Handel, Verslag van het Rekenhof toegezonden aan de heer Voorzitter van de
Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers bij
beslissing van de algemene vergadering van het Rekenhof van 26 maart 2003.

8

Verslag Opvolgingscommissie, p. 118-122 en 213-216.
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samenwerking9 via ngo’s bestond immers in de uitwerking van een degelijke maar
ﬂexibele regelgeving met, als pendant, een verantwoorde naleving ervan door de
ngo’s en een degelijke controle daarop door de Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGOS)10.
Op 1 januari 1998 werd een nieuwe ngo-regelgeving ingevoerd, die is gebaseerd
op de voorlegging van een vijfjarenprogramma door de ngo om subsidies te verkrijgen. Nu het eerste vijfjarenprogramma 1998-2002 is voltooid, is de uitvoering
van deze regelgeving, conform de aanbeveling van de Opvolgingscommissie11,
aan evaluatie toe.
Met dit onderzoek waarin wordt nagegaan in welke mate de programmaﬁnanciering van ngo’s tegemoetkomt aan de aanbevelingen van de Opvolgingscommissie,
wil het Rekenhof hiertoe een bijdrage leveren.

0.2 Voorwerp van het onderzoek
Het onderzoek situeert zich binnen de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse
Handel en Ontwikkelingssamenwerking en meer bepaald op het niveau van de
dienst D3.1 – Ngo’s van de directie D3 – Niet-gouvernementele programma’s
van de Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking.
Het onderzoek concentreert zich op de indirecte bilaterale samenwerking via
ngo’s. Deze wordt ook wel ngo-programmaﬁnanciering genoemd omdat de samenwerking steunt op een vijfjaarlijks programma dat door de ngo‘s wordt ingediend
en vervolgens jaarlijks wordt geconcretiseerd in een actieplan, op basis waarvan
de eigenlijke subsidiëring gebeurt. Vaak wordt ook gesproken van medeﬁnanciering omdat een eigen inbreng van de ngo’s wordt verwacht.
De ngo-programmaﬁnanciering wordt geregeld door het KB van 18 juli 1997
(gewijzigd door het KB van 8 april 2002) betreffende de erkenning en subsidiëring van niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties en hun federaties.
Het Rekenhof onderzocht de toepassing van dit besluit.

0.3 Budgettaire impact
De ngo-programmaﬁnanciering valt ten laste van de begrotingskredieten voorzien
onder basisallocatie 3570 – Niet-gouvernementele organisaties – Programmaﬁnanciering van het activiteitenprogramma 2 – Niet-gouvernementele samenwerking van de organisatieafdeling 54 – Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking, Sectie 15. Het ﬁnanciële belang van deze samenwerkingsvorm is de
voorbije jaren gestaag toegenomen, van 42.141.000 euro in 1998 tot 95.000.000 euro
in 2005. Voor het begrotingsjaar 2000, het jaar dat in aanmerking werd genomen

9

Onder indirecte bilaterale samenwerking worden programma’s of projecten in een partnerland
bedoeld, die geﬁnancierd of medegeﬁnancierd worden door de Belgische Staat op basis van een
overeenkomst met een derde die instaat voor de uitvoering van het project of programma. De
directe bilaterale samenwerking omvat de programma’s of projecten in een partnerland, geﬁnancierd door de Belgische Staat op basis van een overeenkomst tussen beide landen. Een partnerland is een land dat door het Comité voor Ontwikkelingshulp van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling wordt beschouwd als een ontwikkelingsland (wet van
25 mei 1999).

10

Het vroegere ABOS.

11

Verslag Opvolgingscommissie, aanbeveling VI.74, p. 214.
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voor het onderzoek, werden er 77 ngo-actieplannen goedgekeurd en gesubsidieerd voor een totaal bedrag van 76.071.000 euro. De waarde van deze actieplannen voor 2000 varieert zeer sterk, gaande van 1.701.187 Belgische frank of
42.171 euro tot 250.230.727 Belgische frank of 6.203.057 euro.

0.4 Juridisch kader
De rechtsgrond van de huidige ngo-reglementering is terug te vinden in de
programmawet van 24 december 199312. Deze programmawet vormt de juridische basis voor de subsidiëring (artikel 49, § 1, 3°) en de vaststelling van de
erkenningscriteria (artikel 51) van de Belgische of lokale ngo’s. De Wet van
22 december 1997 tot wijziging van de programmawet van 24 december 1993
breidt de rechtsgrond uit tot de federaties van ngo’s en andere operatoren
betreffende ontwikkelingssamenwerking.
De Wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking,
gewijzigd door de programmawet van 2 januari 2001, verankert de erkenningscriteria voor ngo’s momenteel in een wet, en niet langer in het KB van 18 juli 1997
(betreffende de erkenning en subsidiëring van niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties en hun federaties), waardoor de Belgische indirecte samenwerking via ngo’s een stevigere juridische basis verkrijgt. De bevoegdheid voor de
vaststelling van de erkenningscriteria voor de federaties van ngo’s wordt echter
door de programmawet van 2 januari 2001 voorbehouden aan de Koning.
De ngo-programmaﬁnanciering wordt geregeld door het Koninklijk Besluit van
18 juli 1997 betreffende de erkenning en subsidiëring van niet-gouvernementele
ontwikkelingsorganisaties en van hun federaties. Met het Ministerieel Besluit13
van 25 september 1998 houdende uitvoeringsmaatregelen van het koninklijk
besluit van 18 juli 1997 wordt uitvoering gegeven aan deze nieuwe, inmiddels
derde generatie van regelgeving. De huidige regelgeving behelst een nagenoeg
globale regeling14 voor de verhouding tussen de overheid en de ngo’s voor de
erkenning en de subsidiëring van die organisaties op het vlak van vier activiteiten:
partnerﬁnanciering, educatie, dienstverlening en uitzenden van personen (ngocoöperanten en bursalen).
De ngo-reglementering is een ad-hoc reglementering waarvan de bepalingen geen
speciﬁeke uitvoeringsmaatregelen bevatten, op de modaliteiten betreffende de
erkenning na. Daar waar subsidies aan ngo’s facultatief van aard zijn, zijn die aan
ngo-federaties wettelijk van aard15. De ngo-subsidies zijn gereglementeerd maar
de bevoegde minister heeft een appreciatierecht over het al dan niet toekennen

12

Tot wijziging van de wet van 10 augustus 1981 tot oprichting van een Fonds voor ontwikkelingssamenwerking en van een Fonds voor leningen aan vreemde Staten.

13

Gewijzigd door de ministeriële besluiten van 1 juli 1998 en 29 april 2002.

14

Niet alle aspecten van de indirecte bilaterale samenwerking worden door het koninklijk besluit van
18 juli 1997 geregeld. Urgentie- en korte termijn rehabilitatiehulp, voedselhulp, de uitzending van
jonge werkzoekenden, conﬂictpreventie, organisatie van conferenties, informatie en sensibilisering
zijn al dan niet gereglementeerde domeinen van ontwikkelingssamenwerking die vaak gebeuren via
niet-gouvernementele organisaties en niet onder toepassing van het KB van 18 juli 1997 vallen.

15

Het begrip facultatieve subsidie wordt, afhankelijk van de bron, op verschillende wijzen gedeﬁnieerd. Waar alle auteurs het over eens zijn, is dat bij facultatieve subsidies geen verplichting tot
subsidiëring bestaat. De subsidiërende overheid beschikt hier over een appreciatierecht, waarbij
de mogelijkheid tot subsidiëring afhangt van het bestaan van begrotingskredieten (begrotingswet).
Ook de concrete invulling van het begrip wettelijke subsidie is divers. Hier moet onder wettelijke
subsidie worden verstaan dat de overheid geen appreciatierecht meer heeft m.b.t. de toekenning
van een subsidie, eenmaal voldaan is aan de wettelijke (in materiële betekenis) voorwaarden.
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en het bedrag ervan. De enige beperkingen waarmee de minister bij de toekenning van subsidies aan ngo’s rekening moet houden, zijn de bepalingen van de
wet- en regelgeving die de voorwaarden omvatten, de doelstellingen, de beginselen van behoorlijk bestuur en de begrotingsmiddelen.
Het Koninklijk Besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op
de Rijkscomptabiliteit, inzonderheid afdeling 3: Controle op de aanwending van
de toelagen (artikelen 55 t.e.m. 58) en het Koninklijk Besluit van 26 april 1968
tot inrichting en coördinatie van de controles op de toekenning en op de aanwending van de toelagen creëren het algemeen rechtskader voor de toekenning
en controle van subsidies.

0.5 Onderzoek door het Rekenhof
0.5.1 Doelstelling van het onderzoek – Onderzoeksvragen
De doelstelling van het onderzoek van het Rekenhof bestaat erin al dan niet
structurele tekortkomingen op te sporen aan de hand van een grondige analyse
van de regelgeving, de controlemodaliteiten en het controleproces, teneinde aanbevelingen te formuleren met het oog op een kwalitatieve verbetering van de
ngo-regelgeving en de interne controle en een optimalisering van de rechtmatigheid.
Zo werd in het kader van dit onderzoek de kwaliteit van de regelgeving inzake
programmaﬁnanciering getoetst, nagegaan of de aan de ngo’s opgelegde procedures worden gerespecteerd en een evaluatie gemaakt van de interne controle
verricht door de Ngo-dienst van DGOS.
De aanbevelingen van de Opvolgingscommissie inzake de doelstellingen van de
Belgische ontwikkelingssamenwerking en de ngo-regelgeving werden hierbij als
basis genomen:
De doelstellingen van de Belgische ontwikkelingssamenwerking moeten worden
gespeciﬁceerd. Hierbij moet het departement de algemene beleidsdoelstellingen
voorbereiden, een onderscheid maken tussen hoofd- en subdoelstellingen en de
rangorde van de doelstellingen uitwerken, welke vervolgens moeten worden
geconcretiseerd/geoperationaliseerd. Deze kunnen dan worden omgezet in operationele, geograﬁsche, sectorale en thematische strategieën, op basis waarvan
voorstellen, programma’s of projecten kunnen worden getoetst of ze passen in
het algemeen beleidskader en geëvalueerd16.
Deze aanbeveling werd vertaald in de volgende onderzoeksvraag:
1) Werden de doelstellingen van de indirecte samenwerking via ngo’s op het
beleids- en beheersniveau zo gespeciﬁceerd dat kan worden geëvalueerd of
deze doelstellingen werden bereikt?
Door een aantal aanbevelingen van de Opvolgingscommissie17 samen te lezen,
kan worden afgeleid dat er een degelijke regelgeving met ﬂexibele regels moet
worden uitgewerkt met, als pendant, een verantwoorde naleving van de regelgeving door de ngo’s en een degelijke controle daarop door DGOS.

16

Verslag Opvolgingscommissie, aanbeveling I.1, p. 194.

17

Idem, p. 118-122 en 213-216.

10

Programmaﬁnanciering van niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties – Rekenhof, oktober 2005

Dit uitgangspunt gaf aanleiding tot de volgende drie onderzoeksvragen:
2) Voldoet de ngo-regelgeving aan de beginselen van behoorlijke regelgeving
(= niveau van de regelgeving)?18.
3) Worden de voorschriften van de nieuwe regelgeving en van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit door de ngo’s nageleefd (= niveau
naleving regelgeving)?
4) Hoe wordt de interne controle in het kader van de ngo-programmaﬁnanciering organisatorisch en procedureel opgevat (= niveau organisatie interne
controle)?
0.5.2 Methodologie van het onderzoek – Gehanteerde normen
Uit diverse bronnen werden normen afgeleid waaraan de vier onderzoeksvragen
kunnen worden gekoppeld (zie bijlage 2).
Voor de eerste twee onderzoeksvragen worden normen gehanteerd die samenhangen met de beginselen van behoorlijke regelgeving en de door de Opvolgingscommissie geformuleerde aanbevelingen.
Wat de naleving van de regelgeving door de ngo’s betreft (derde onderzoeksvraag), werden normen afgeleid uit de in de wetten op de rijkscomptabiliteit
vastgelegde procedures inzake verantwoording en controle van subsidies, de door
de ngo-regelgeving voorgeschreven controles en de aanbevelingen van de Opvolgingscommissie. Beperking van de normen was, met het oog op de beheersbaarheid van het onderzoek, evenwel noodzakelijk. Op dit niveau gebeurde het onderzoek niet alleen aan de hand van vragenlijsten die aan DGOS werden voorgelegd,
maar ook via de controle van concrete dossiers van het jaar 2000 (68 door de
ngo’s ingediende jaarverslagen19 en 397 acties20 ter verantwoording van de subsidie 2000) op basis van checklists. Deze dossiers werden geselecteerd aan de
hand van een gestratiﬁceerde, representatieve steekproef.
Als basis voor de evaluatie van de interne controle (vierde onderzoeksvraag) werd
het COSO-model gehanteerd. Hierbij vormen het organigram, de bevoegdheidsen delegatiebesluiten, de functiebeschrijvingen, de ngo-regelgeving enz. het
instrumentarium om de naleving ervan te toetsen aan de organisatorische en procedurele normen. Ook hier werd een uitgebreide vragenlijst overgemaakt aan de
Ngo-dienst van DGOS.
Interviews en gedachtewisselingen met ambtenaren van deze Ngo-dienst vormen
een aanvullend en essentieel onderdeel van de gevolgde controlemethodologie.

18

De beginselen van behoorlijke regelgeving hebben als streefdoel een rechtvaardige en kwaliteitsvolle regelgeving. (H. Coremans, M. Van Damme, Beginselen van wetgevingstechniek en behoorlijke regelgeving, Die Keure, Algemene reeks nr. 11, 1994, p. 67).

19

Het jaarverslag omvat zowel een narratief als ﬁnancieel verslag van alle acties en doet dienst als
verantwoording van de ontvangen subsidie. De opmaak van het jaarverslag wordt voorgeschreven
door de reglementering. In het kader van dit onderzoek werd de opmaak van 68 jaarverslagen
onderzocht.

20

Een actie is een concrete projectactiviteit waarvan de verantwoordingsstukken ter staving van
de uitgaven niet moeten worden overgemaakt aan de administratie. Van een aantal acties (397)
werden in het kader van dit onderzoek de verantwoordingsstukken ter staving van de uitgaven
opgevraagd en geveriﬁeerd.
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0.6 Structuur van het verslag
Dit onderzoeksverslag bestaat uit zes hoofdstukken. De eerste vier bevatten een
beknopte inleiding met de onderzoeksvragen en toelichtingen bij het gevoerde
onderzoek. Op het einde van elk hoofdstuk volgen telkens de feitelijke vaststellingen en de conclusies.
Het eerste hoofdstuk behandelt de doelstellingen van de indirecte bilaterale
samenwerking via ngo’s. Het tweede hoofdstuk spitst zich toe op de kwaliteit van
de ngo-regelgeving. Het derde hoofdstuk gaat in op de naleving van de regelgeving door de ngo’s en in het vierde wordt nagegaan hoe de interne controle bij de
Ngo-dienst is opgevat. Het vijfde hoofdstuk bevat het algemeen besluit en de
aanbevelingen. Het zesde hoofdstuk, ten slotte, bevat een bespreking van het
antwoord van de Minister van Ontwikkelingssamenwerking en het nawoord van
het Rekenhof.
De voorlopige bevindingen en feitelijke conclusies van het onderzoek werden op
21 oktober 2004 aan de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking voorgelegd met het oog op een tegensprekelijk
debat. Op 22 december 2004 heeft de Voorzitter van het Directiecomité van de
FOD geantwoord.
Vervolgens werd het ontwerpverslag, waarin de antwoorden van de administratie
werden verwerkt en becommentarieerd, voorgelegd aan de Minister van Ontwikkelingssamenwerking die op 28 juni 2005 heeft geantwoord21.

21

De (vertaalde) brief van de minister is integraal opgenomen in bijlage 1 van dit verslag.
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1 Doelstellingen en evaluatie van de indirecte samenwerking
via ngo’s

Om een antwoord te geven op de eerste onderzoeksvraag wordt er eerst gepeild
naar de mate waarin er op de diverse niveaus (regelgeving, beleids- en beheersniveau) doelstellingen zijn voorzien, hoe en in welke mate deze zijn geoperationaliseerd en of ze op elkaar zijn afgestemd. Vervolgens wordt nagegaan hoe wordt
geëvalueerd of de vooropgestelde doelstellingen zijn bereikt.
Daarvoor werden zowel de regelgeving als de beleids- en beheersdocumenten
doorgenomen en nagegaan of er al dan niet sprake is van doelstellingen en/of
evaluatiemodaliteiten.
De concrete aanbevelingen die de Opvolgingscommissie terzake heeft geformuleerd en de normen die in de vakliteratuur aan het beginsel van duidelijke doelstelling worden gekoppeld22, vormden het referentiekader voor dit onderzoek.

1.1 Doelstellingen van de regelgeving
Artikel 3 van de wet van 25 mei 1999 formuleert de hoofddoelstelling van de
Belgische ontwikkelingssamenwerking als volgt: De Belgische internationale
samenwerking heeft als hoofddoel de duurzame menselijke ontwikkeling te realiseren door middel van armoedebestrijding, op basis van het concept “partnerschap” en met inachtname van de criteria voor ontwikkelingsrelevantie.23
Het verslag aan de Koning bij het KB van 18 juli 1997 betreffende de erkenning
en subsidiëring van niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties en van hun
federaties24 bevat drie hoofddoelstellingen:
Een eerste hoofddoelstelling bestaat erin het inhoudelijke werk en de evaluatiecapaciteit van de overheid te vergroten door de puur administratieve taken
zoveel mogelijk te verminderen dankzij een vereenvoudiging van de procedures.
Deze doelstelling sluit aan bij de aanbevelingen van de Opvolgingscommissie om
enerzijds een sterk vereenvoudigde reglementering op te stellen en anderzijds
een inhoudelijke kwaliteitscontrole te organiseren.25
Het lijdt geen twijfel dat de reglementering elementen bevat die, met het oog op
de realisatie van deze doelstelling, een vereenvoudiging met zich mee hebben
gebracht: één globale erkenning i.p.v. drie26 voorheen, één globale verantwoording via het jaarverslag, één programma... Toch heeft deze vereenvoudigde reglementering geen vermindering van de administratieve taken van de overheid
teweeggebracht. Uit een rapport van de administratie blijkt dat ondanks enkele
aanpassingen aan de regelgeving in 2002 het papierwerk niet werd verminderd27. Hetzelfde rapport geeft aan dat wat de dossierbeheerders betreft, in 2001
22

Zie normen in bijlage 2.

23

De begrippen partnerschap en criteria voor ontwikkelingsrelevantie worden in de wet verduidelijkt.

24

Hierna het KB van 18 juli 1997 genoemd.

25

Verslag Opvolgingscommissie, p. 118 e.v.

26

Ngo’s konden voorheen drie erkenningen krijgen: voor projectﬁnanciering, als uitzendorganisatie en
als educatieorganisatie.

27

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Directie-generaal
D: Ontwikkelingssamenwerking, Werkgroep NGO-medeﬁnanciering, Rapport van de eerste fase
van het overleg, p. 26.
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30 % van de beschikbare tijd werd besteed aan administratie28. Hierbij moet nog
rekening worden gehouden met een aantal andere taken die niet in die 30 % zijn
inbegrepen (notiﬁcatie, opmaak MB tot toekenning subsidie, betaling voor 2 %,
verslaggeving voor 5 %) maar die wel als administratieve taken kunnen worden
beschouwd. De administratie geeft aan dat de dossierbeheerders tot 55 % van
hun tijd aan ex-ante-evaluatie besteden. Er is echter te weinig ex-post-opvolging.
Door de geplande afschafﬁng van de jaarlijkse actieplannen kan, volgens de
administratie, meer tijd vrijkomen voor ex-post-opvolging. Het Rekenhof is van
mening dat andere normen gelden voor de evaluatie (zowel ex-ante als ex-post)
van activiteiten en de budgettering daarvan in bvb. de gezondheidszorg dan in de
landbouw. Bovendien kunnen deze normen ook nog eens verschillen van land tot
land. Deze waaier aan subsidieerbare acties heeft als nadeel dat de evaluatiecapaciteit van de overheid zeer gedifferentieerd moet zijn en daardoor moeilijk
beheersbaar is.
De tweede hoofddoelstelling van het KB van 18 juli 1997 bestaat erin een kwaliteitsverbetering van het werk van de ngo’s, van welke omvang dan ook, in de
hand te werken door de samenhang van de diverse activiteitensectoren en de
specialisatie betreffende de voornaamste sectoren te bevorderen.
In toepassing van artikel 2, § 1, derde lid, van het MB van 25 september 199829
wordt deze samenhang van de diverse activiteitensectoren beoordeeld aan de
hand van een aantal criteria. Uit het individuele advies30 voor de diverse ngo’s
voor de programma’s 2003-2007 blijkt dat, wat het criterium algemene coherentie (tussen de vier activiteitensectoren31) betreft, de ngo’s gemiddeld vrij goed
scoren. Het Rekenhof is dan ook verwonderd te vernemen dat wat de activiteiten
“educatie” en “dienstverlening” in de huidige vorm betreft vrij willekeurig beslist
wordt wat er wordt geﬁnancierd en wat niet32. Om aan deze vaststelling tegemoet te komen werd een aparte educatiecel op DGOS, waarvoor reeds één
persoon werd aangeworven, opgericht. Wat de twee overige activiteitensoorten
partnerﬁnanciering en uitzenden van personen betreft, blijkt dat de scheiding
tussen beide artiﬁcieel is33.
Tenslotte beoogt het KB van 18 juli 1997 ook aan te zetten tot een grotere
samenwerking, enerzijds tussen de verschillende ngo’s, teneinde hun capaciteit
te versterken, en anderzijds tussen ngo’s en verenigingen, teneinde rekening te
kunnen houden met nieuwe initiatieven.
Om deze derde doelstelling te realiseren, voorziet het KB in een hoger subsidiepercentage, namelijk 85 % in plaats van de gebruikelijke 75 %, voor ngo’s die zich
verenigen in een samenwerkingsverband. Deze doelstelling is, volgens de werkgroep Ngo-medeﬁnanciering, niet altijd bereikt: naast een paar kleine successen,

28

Werkgroep Ngo-medeﬁnanciering, p. 18.

29

Met het oog op het beoordelen van de programma’s die hem gedurende het jaar vóór 1 mei
worden voorgelegd, zal de Minister ten laatste op 31 januari, aan de administratie, aan de ngo’s
en aan hun federaties zijn prioriteiten, zijn beoordelingscriteria en de eventuele wijzigingen aangebracht aan deze prioriteiten en criteria meedelen.

30

Individuele beoordelingsﬁches – kwaliteit programma’s 2003-2007. Dit administratieve werkinstrument beoordeelt de ingediende programma’s op basis van een aantal criteria: coherentie, ontwikkelingsrelevantie, meerwaarde, doeltreffendheid, methodologie, duurzaamheid, capaciteitsopbouw, partnership en synergie.

31

Educatie, dienstverlening, uitzenden van personen en partnerﬁnanciering.

32

Werkgroep Ngo-medeﬁnanciering, p. 17.

33

Idem voetnoot 32, p. 8.
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waren de clusters eerder van opportunistische aard (85 % i.p.v. 75 % subsidiepercentage) en konden een aantal kleine ngo’s enkel overleven door in een
soort van onnatuurlijke alliantie te stappen met grote ngo’s34.
Ongeacht de beperkte realisatiegraad van deze drie doelstellingen van het KB
van 18 juli 1997, stelt het Rekenhof vast dat het hier geen doelstellingen betreft
die rechtstreeks teruggaan op de in de wet vermelde hoofddoelstelling. Het gaat
hier voornamelijk om beleidsondersteunende doelstellingen (evaluatie, organisatie
en samenwerking) van zowel de overheid als de ngo’s.

1.2 Strategische doelstellingen van het beleid van de
Minister van Ontwikkelingssamenwerking
Wat betreft de indirecte bilaterale samenwerking, wordt noch in de beleidsnota
noch in de begrotingsdocumenten, de in de wet van 25 mei 1999 opgenomen
hoofddoelstelling kwalitatief of kwantitatief vertaald in meetbare en operationele
beleidsdoelstellingen die resultaatgericht zijn en het beleid van de overheid ten
aanzien van de ngo-sector actief sturen in de richting van duurzame ontwikkeling
door middel van armoedebestrijding. Daar waar voor de directe bilaterale samenwerking zowel het beleid als de wet van 25 mei 1999, een thematische, geograﬁsche en sectorale concentratie van de Belgische ontwikkelingssamenwerking
voorschrijven, geldt dit niet voor de indirecte bilaterale samenwerking.
In de beleidsnota van de Minister van Ontwikkelingssamenwerking35 valt evenwel
te lezen dat het evident is dat de indirecte samenwerking ertoe bijdraagt het geograﬁsche beleid te ondersteunen (…) en dat aanvullende programma’s in Centraal
Afrika en in de partnerlanden bijzondere aandacht verdienen (…) en, dat met het
volledige respect voor de autonomie van de indirecte actoren en hun bestaande
programmawerking het evenwel gaat om de “bereidheid” tot samenwerking en
complementariteit waarbij er geen sprake kan zijn van enige verplichting.
De vraag kan worden gesteld hoe beide aspecten (ondersteuning van het geograﬁsch beleid enerzijds en autonomie van de ngo’s anderzijds) kunnen worden
verenigd. Volgens de administratie is het een doelbewuste politiek van de overheid om de autonomie van de ngo’s te respecteren. Het Rekenhof is echter van
oordeel dat deze autonomie geen excuus mag zijn om geen grotere samenhang in
het geograﬁsch beleid na te streven. Het één sluit het ander niet uit. De wijze
waarop het beleid coherenter wordt gemaakt, is een beleidskeuze maar het is
evident dat het subsidie-instrument hierbij een middel kan zijn. Subsidies zijn
bedoeld om taken te laten uitvoeren, die de overheid niet zelf wil of kan uitvoeren,
o.a. omdat derden daartoe beter geëigend zijn. Dit geldt niet alleen voor de geograﬁsche concentratie maar eveneens voor sectorale en thematische prioriteiten.
Het coherenter maken van het beleid werd overigens aanbevolen door de Opvolgingscommissie36. Ook kan meer samenhang worden gecreëerd door de strategische doelstelling in het kader van de indirecte bilaterale samenwerking via ngo’s
verder te operationaliseren in speciﬁeke, meetbare, afgesproken, resultaatgerichte
en tijdsgebonden doelstellingen. Uit de beleidsnota37 kan worden afgeleid dat een
geleidelijke toepassing van resultaatsverbintenissen is gepland, iets wat een
operationalisering van zowel beleids- als ngo-doelstellingen nodig maakt.
34

Idem voetnoot 32, p. 56.

35

Algemene beleidsnota van de Minister van Ontwikkelingssamenwerking voor het begrotingsjaar 2004, Verwilghen, website DGOS, punt 4.3.1.

36

Verslag Opvolgingscommissie, aanbevelingen VI.71 en VI.77, p. 213 en 215.

37

Beleidsnota Minister Verwilghen, 2004, punt 4.3.2.
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1.3 Operationele plannen van het management
Het managementplan van de voorzitter van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking onderstreept de nood aan een
kwaliteitsvolle ontwikkelingssamenwerking38 als algemene strategische doelstelling betreffende ontwikkelingssamenwerking. Voorts worden als operationele
doelstellingen vooropgesteld: de FOD zal de hem voor ontwikkelingssamenwerking toegekende middelen efﬁciënt benutten en het uitwerken van een operationeel ex-post-controlemechanisme betreffende de uitgaven en het verzekeren
van een efﬁciënte werking van de audit- en evaluatiefuncties39.
Het managementplan van de directeur-generaal van DGOS sluit hierbij aan en
bepaalt de strategische en operationele doelstellingen van de Directie-generaal.
Het plan geeft aan dat de uitdaging erin bestaat een integratie van ontwikkelingssamenwerking in buitenlandse zaken te verwezenlijken die de doeltreffendheid, kwaliteit en de coherentie van de ofﬁciële ontwikkelingshulp verhoogt, wat
enkel mogelijk is indien de politieke wil op een hoger niveau aanwezig is40. Om
dit te realiseren, worden ook hier een aantal strategische doelstellingen vooropgesteld waarvan de efﬁciëntie van de ofﬁciële ontwikkelingshulp verhogen via
een aanpak van partnerschap, toe-eigening en duurzaamheid en een bekwame
en multidisciplinaire administratie samenstellen41 de belangrijkste zijn voor het
onderzoek van het Rekenhof.
Wat opvalt, is dat zowel het managementplan van de voorzitter van de FOD als
dat van de directeur-generaal van DGOS de klemtoon leggen op de efﬁciëntie
van de ontwikkelingssamenwerking, de resultaatgerichtheid van de uitgaven, de
audit en de evaluatie. De directeur-generaal gaat in haar managementplan ook in
op de reorganisatie van haar diensten – waaronder de Ngo-dienst – en op de
personeelscultuur.
Het Rekenhof stelt vast dat er in de plannen geen bepalingen zijn opgenomen die
de ngo’s stimuleren hun doelstellingen te operationaliseren. De ngo’s worden wel
geacht hun doelstellingen te kaderen binnen deze van de overheid. Uit de in de
wet van 25 mei 1999 opgenomen erkenningscriteria van de ngo’s blijkt (artikel 10,
8°) dat de ngo’s activiteiten moeten uitvoeren overeenkomstig de doelstellingen
van de Belgische internationale samenwerking, zulks rekening houdend met de
criteria van ontwikkelingsrelevantie. Op het ogenblik dat een aanvraag tot erkenning wordt beoordeeld, moet dus worden nagegaan of de ngo activiteiten uitvoert
overeenkomstig de doelstellingen van de Belgische internationale samenwerking,
en dit rekening houdend met de criteria voor ontwikkelingsrelevantie zoals bepaald
in de wet van 25 mei 1999. Er zijn echter indicaties dat deze veriﬁcatie, bij ontstentenis van doelstellingen, zeer summier verloopt.
Via (vijf)jaarlijkse nota’s42 worden de prioriteiten van de overheid meegedeeld
aan de ngo’s. Er wordt echter slechts in beperkte mate rekening gehouden met
deze prioriteiten bij de beoordeling van de vijfjarenplannen. Deze prioriteiten zijn
38

Managementplan “Onze wereld in verandering”, Voorzitter van het Directiecomité van de FOD
Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, strategische doelstelling 3, p. 17.

39

Managementplan Voorzitter Directiecomité, p. 28.

40

Managementplan En als we solidariteit nu eens een kans gaven, Directeur-generaal van de Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking, FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, april 2003, p. 4.

41

Managementplan Directeur-generaal DGOS, p. 29 en 34.

42

Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, Politieke prioriteiten en bijzondere aandachtspunten voor de programma’s 2003-2007, ref. CIS-2002/AOL/DVR/JMS/1 van 4 januari 2002.
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immers niet geoperationaliseerd (d.w.z. dat ze niet meetbaar, speciﬁek, resultaatgericht... zijn gemaakt) en de ngo’s worden niet gestimuleerd zich naar deze
prioriteiten te richten. De beoordeling van de vijfjarenplannen gebeurt vooral in
het licht van de capaciteit van de ngo’s. Er wordt niet zozeer nagegaan of hun
doelstellingen aansluiten – en indien toch, in welke mate – bij de vooropgestelde
prioriteiten. Dit blijkt uit het onderzoek van de individuele beoordelingsﬁches op
basis waarvan de ingediende vijfjarenplannen worden beoordeeld.
Volgens de administratie zijn voormelde prioriteiten in het verleden altijd eerder
vrijblijvende aanbevelingen geweest.

1.4 Ex-post-evaluatie en bijsturing
Vermits er geen geoperationaliseerde beleids- of beheersdoelstellingen zijn die
teruggaan op de in de wet van 25 mei 1999 geformuleerde hoofddoelstelling,
wordt de terugkoppeling van de ex-post-evaluatiecapaciteit naar het beleidsniveau sterk beperkt. Het gebrek aan expliciete doelstellingen vertaald in meetbare, tijdsgebonden streefcijfers, bemoeilijkt de meting van de resultaten van het
gevoerde beleid. Evenmin zijn er op beleids- en beheersniveau evaluatiecriteria
vastgelegd die teruggaan op de respectieve doelstellingen.
Op operationeel niveau heeft het KB van 18 juli 1997, naar aanleiding van een
aanbeveling van de Opvolgingscommissie43, de verplichting opgelegd dat een ngo
over de periode dat haar vijfjarenprogramma loopt minstens gemiddeld 10 percent van de administratiekosten voorzien in het actieplan, dient te besteden aan
interne evaluatie (…). De interne evaluatie moet worden uitgevoerd door onafhankelijke experts. (…) De evaluatie kan slaan op het vijfjarenprogramma, op
een deel ervan of op de interne werking van de ngo of het samenwerkingsverband. De ngo stelt de referentietermen op. Naast de interne evaluaties kan
de minister zelf evaluaties laten uitvoeren ten laste van de begroting van de
administratie.
Deze verplichting is volgens het Rekenhof echter slechts een beperkte tegemoetkoming. Bij de praktische uitvoering ervan ontstaan er problemen bijv. omdat de
federaties het sturend optreden van de overheid als een erg vergaande inmenging44 beschouwen wanneer deze overheid via een omzendbrief45 vraagt om voorafgaandelijk informatie te bekomen over de keuze voor een bepaalde evaluator en
de referentietermen.
Het Rekenhof meent dat enige sturing van de evaluatiecapaciteit van de ngo’s,
niet alleen ﬁnancieel maar ook inhoudelijk, noodzakelijk is teneinde de evaluatiemogelijkheden van de diverse actoren op elkaar af te stemmen. Niets wijst er
echter op dat de overheid systematisch kennis neemt van de door de ngo’s uitgevoerde evaluaties en dat ze ingevolge daarvan maatregelen neemt om het beleid
bij te sturen. Een eerste stap werd gezet door de aanduiding van een studiebureau om alle bestaande evaluaties te inventariseren en te evalueren.

43

Verslag Opvolgingscommissie, aanbeveling VI.84, p. 216.

44

Coprogram – Acodev, Witboek ﬁnancieel beheer 2003-01-13, p. 8.

45

Omzendbrief D31-wvp-2350 van 11 december 2001.
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DGOS voert ex-post-evaluaties uit maar in beperkte mate (7 opvolgingszendingen gedurende het eerste semester van 2004). Sinds de oprichting van de cel
ﬁnanciële controle46, die zich toespitst op de eerstelijnscontrole binnen de directie
D3 van DGOS, en de aanwerving van de gevraagde personeelsleden, werd dit
uitgebreid en verbeterd.

1.5 Conclusies
De aanbeveling van de Opvolgingscommissie met betrekking tot de doelformulering in het kader van de indirecte bilaterale ontwikkelingssamenwerking via ngo’s
is onvoldoende gerealiseerd.
Op wettelijk en reglementair niveau kan worden gesteld dat er wel degelijk doelstellingen zijn vooropgesteld. De hoofddoelstelling van de wet op de ontwikkelingssamenwerking van 25 mei 1999 is echter onvoldoende vertaald in beleidsdoelstellingen. De doelstellingen van het KB van 18 juli 1997 zijn beleidsondersteunend.
De managementplannen van de leidend ambtenaren hebben betrekking op het
interne beheer van de administratie en de wijze waarop het beleid wordt uitgevoerd. De erin opgenomen doelstellingen ondersteunen het gevoerde beleid.
Het ontbreken van toetsbare, operationele overheidsdoelstellingen maakt het de
ngo ’s moeilijk hun eigen doelstellingen op het beleid af te stemmen. Zij worden
er niet toe aangezet hun doelstellingen zo te formuleren dat ze kunnen worden
getoetst.
Het subsidie-instrument wordt onvoldoende aangewend door de overheid om
proactief en sturend haar beleids- en beheersdoelstellingen te realiseren.
Een evaluatie om na te gaan of de doelstellingen werden bereikt, schiet nog op
alle niveaus tekort, ondanks enkele recente initiatieven. Een evaluatie van het
gevoerde beleid wordt hoe dan ook onmogelijk bij gebrek aan geoperationaliseerde beleidsdoelstellingen. Een op zichzelf staande evaluatie van de ngo-doelstellingen wordt door de regelgeving opgelegd zonder dat uniformering en sturing
van de door de ngo’s uitgevoerde evaluaties worden nagestreefd. Terugkoppeling
van de ngo-evaluaties naar het beleidsniveau wordt hierdoor moeilijk.

46

Niet te verwarren met de vroegere interne ﬁnanciële controlecel (momenteel dienst D0.3.2 –
Interne controle) die inmiddels werd geïntegreerd in de dienst Budget en Beheer van de FOD
Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Deze dienst voert een
tweedelijnscontrole uit.
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2 Kwaliteit van de ngo-regelgeving

In dit hoofdstuk wordt een antwoord gegeven op de tweede onderzoeksvraag,
namelijk of de ngo-regelgeving voldoet aan de beginselen van behoorlijke regelgeving. Die beginselen hebben als streefdoel een rechtvaardige en kwaliteitsvolle
regelgeving47.
De bepalingen van het KB van 18 juli 1997 en van het MB van 25 september 1998
waarin de principes en de modaliteiten van de erkenning en de subsidiëring van
de ngo’s zijn uiteengezet, werden getoetst aan uit de rechtsleer afgeleide normen. De noodzakelijkheid en uitvoerbaarheid van de reglementaire bepalingen
werden onderzocht. Er werd geëvalueerd of ze de rechtszekerheid bevorderen,
tegemoetkomen aan de verwachtingen en de rechtsgelijkheid waarborgen. Tenslotte werd nagegaan in welke mate de ngo-regelgeving normatieve bepalingen
bevat die op het juiste niveau (wet, KB of MB) zijn opgelegd. Een gedetailleerde
weergave van de hierbij gehanteerde normen is terug te vinden in bijlage 2.

2.1 Erkenning
2.1.1 Globaliteit
Eén van de krachtlijnen van de wet van 25 mei 1999 is de intentie om de diverse
indirecte actoren als partners in de internationale samenwerking te erkennen48.
Daartoe worden in artikel 10 van de wet erkenningscriteria voor ngo’s opgenomen waaraan cumulatief moet worden voldaan. De globale erkenning vormt de
basis voor het recht op subsidiëring van de al dan niet gereglementeerde vormen
van ontwikkelingssamenwerking, en dit in tegenstelling tot de vroegere regeling
waarbij de ngo’s werden erkend afhankelijk van de soort activiteit die ze wilden
verwezenlijken.
De wet legt de erkenningscriteria vast voor ngo’s zonder te voorzien in modaliteiten betreffende schorsing of intrekking van die erkenning. Het (gewijzigde) KB van
18 juli 1997 bepaalt wel de procedure en modaliteiten terzake49. Belangrijk hierbij
is dat volgens artikel 5, § 1 de minister een erkenning kan schorsen en intrekken
(1) indien de ngo niet meer aan de voorwaarden van erkenning voldoet, (2) indien
er ernstige tekortkomingen zijn bij de naleving van de bepalingen van dit besluit
of (3) indien zij de uitvoering van controle verhindert.
Artikel 4, § 2, van het KB stelt dat indien een ngo gedurende drie opeenvolgende
jaren geen subsidies ontvangt op basis van dit besluit de ngo ambtshalve haar
erkenning verliest.
Het Rekenhof is van oordeel dat het niet logisch is dat een ngo, omdat ze de
bepalingen van het besluit van 18 juli 1997 inzake de programmaﬁnanciering niet
naleeft of gedurende drie opeenvolgende jaren geen subsidies meer heeft ontvangen op basis van dat besluit, haar erkenning kan verliezen en aldus zou uitgesloten worden van alle andere vormen van ontwikkelingssamenwerking (noodhulp,

47

H. Coremans, M. Van Damme, p. 67.

48

Wetsontwerp betreffende de Belgische internationale samenwerking, Verslag namens de Commissie voor de Buitenlandse aangelegenheden uitgebracht door de heer Urbain, Senaat, Zitting 1998-1999, stuk nr. 1-1309/4, p. 3 en p. 9.

49

Ingevoegd bij het KB van 8 april 2002.
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conﬂictpreventie, …), waarop het besluit niet van toepassing is. Men kan zich dan
ook vragen stellen bij de relevantie en de uitvoerbaarheid van deze sanctie.
Daarom is het ook noodzakelijk dat een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen erkenning- en subsidiëringvoorwaarden. De erkenning situeert zich op een
hoger niveau (wet) en de subsidiëring op het niveau van de al dan niet bij reglement vastgelegde vormen van ontwikkelingssamenwerking.
2.1.2 Duur
Eén van de erkenningscriteria volgens artikel 10, 4°, van de wet van 25 mei 1999
is dat de ngo een planmatige aanpak moet hebben die voortvloeit uit een meerjarenprogramma en die tevens een ﬁnancieel plan inhoudt dat is opgesteld overeenkomstig de modaliteiten vastgesteld door de Koning. De deﬁnitie van het
begrip ﬁnancieel plan50 luidt als volgt: het ﬁnancieel plan geeft een overzicht van
alle ﬁnanciële middelen die de ngo voor de duur van het meerjarenprogramma
meent te kunnen inzetten voor de verwezenlijking van al haar doelstellingen. Het
betreft hier zowel de eigen middelen van de ngo als de middelen afkomstig van
private of publieke instanties. Deze middelen worden in het ﬁnancieel plan apart
vermeld volgens origine en type van activiteit.
Gelet op voornoemde bepalingen is het dan ook niet logisch dat, zoals bepaald in
artikel 4, § 1, van het voornoemde besluit, de erkenning geldt voor onbepaalde
duur. Consequenter zou zijn dat de duur van de erkenning zich beperkt tot de
periode die door een meerjarenprogramma en een ﬁnancieel plan wordt gedekt.
In de reglementering is opgenomen dat de ngo tijdens de erkenningsperiode
onafgebroken aan de criteria moet blijven beantwoorden51. Dit houdt in dat moet
worden nagegaan of de ngo voldoet aan de voorwaarden, wat niet met alle ngo’s
systematisch gebeurt.
2.1.3 Uitwerking regels
Bij vergelijking van de destijds in het KB van 18 juli 1997 opgenomen erkenningscriteria en deze die nu in de wet van 25 mei 1999 zijn opgenomen, blijkt dat
de voorwaarde dat de ngo-activiteiten overeenkomstig de doelstellingen van de
Belgische internationale samenwerking zijn en rekening houden met de criteria
van ontwikkelingsrelevantie52, nieuw is. Op deze nieuwe voorwaarde na, worden
alle voorwaarden die gepaard gaan met de indiening van een erkenningdossier
verder uitgewerkt in bijlage 1 van het (gewijzigd) ministerieel uitvoeringsbesluit
van 25 september 1998. Deze voorwaarde is nochtans van principieel belang.
Met het oog op de rechtszekerheid is het noodzakelijk dat deze voorwaarde wordt
toegelicht en uitgewerkt, en dit niet alleen omwille van het belang ervan maar ook
omwille van de volledigheid van het in te dienen erkenningdossier.
In artikel 5, § 9, van het gewijzigde KB wordt gestipuleerd dat de minister de
erkenning van de ngo onmiddellijk kan intrekken, na het verstrijken van een
termijn van zestig kalenderdagen, indien dit door ernstige feiten wordt verantwoord. Nergens wordt het begrip ernstige feiten gespeciﬁceerd. Volgens het
Rekenhof kan dit leiden tot ongelijkheid in de toepassing ervan en tot rechtsonzekerheid.

50

Artikel 3, § 2, 3°, van het KB van 18 juli 1997, gewijzigd door het KB van 8 april 2002.

51

Artikel 4, § 4, van het KB van 18 juli 1997, gewijzigd door het KB van 8 april 2002.

52

Artikel 10, 8°, van de wet van 25 mei 1999.
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2.2 Subsidiëring
2.2.1 Ontbreken van sommige toekennings- en uitvoeringsmodaliteiten
Het gewijzigde KB bepaalt expliciet dat, in het kader van het uitzenden van personen53, de inzet van ngo-coöperanten (artikel 16) en van bursalen (artikel 18) respectievelijk op basis van reële kosten en op forfaitaire basis wordt gesubsidieerd.
Hiervoor bepaalt het KB zeer concrete toekenningsvoorwaarden (erkenningscriteria
en bestemmingsvoorwaarden) en het MB concrete uitvoeringsmodaliteiten.
Dit is echter niet het geval voor het tijdelijk inzetten of uitwisselen van personen
ten behoeve van de lokale partner54. Hier krijgt de minister, ingevolge het gewijzigde MB (artikel 11), de bevoegdheid om zowel principieel als feitelijk de regeling uit te werken, zonder dat de opdracht in het KB duidelijk is omschreven.
Het Rekenhof meent dat het ontbreken van toekenningsvoorwaarden en uitvoeringsmodaliteiten hier een hinderpaal kan vormen voor de verantwoording van de
aanwending van de toegekende subsidies (rechtszekerheid).
2.2.2 Enkele onduidelijke voorwaarden en begrippen
Wat betreft de subsidiëring van een ngo-federatie, heerst er onduidelijkheid. De
subsidiëring gebeurt onafhankelijk van de realisatie van haar doelstellingen of haar
taken omdat voor de uitoefening van deze taken de erkende federaties recht hebben op een jaarlijkse subsidie voor de personeels- en werkingskosten van maximum zes voltijdse personeelsleden of het equivalent ervan55. De minister kan met
de federaties een overeenkomst sluiten om hen bijkomende taken toe te vertrouwen56. Inzake deze bepaling stelt het Rekenhof dat onder bijkomende taken
geenszins mag worden verstaan opdrachten die vallen onder de toepassing van
de wetgeving op overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming
van werken, leveringen of diensten, vermits de bepalingen van de wetgeving op
overheidsopdrachten dwingend zijn en dus integraal moeten worden nageleefd. Er
moet dus steeds prioritair worden nagegaan of de opdracht niet onder de toepassing van de wetgeving op overheidsopdrachten valt. Ook moet erop worden toegezien dat deze bijkomende taken niet samenvallen met de in het KB reeds vermelde taken, waarvoor de federaties reeds een subsidie krijgen. Zo kan de minister
bijv. ingevolge deze bepaling een opleiding bestellen bij de federaties, terwijl het
voorwerp van dergelijke overeenkomsten onder de toepassing van de wetgeving
op overheidsopdrachten57 valt. De grens met het subsidie-instrument is zeer nauw.
Ter illustratie hiervan kan de overeenkomst voor een vormingsopdracht met Coprogram daterende van 1 januari 200158 worden geciteerd. Eerst en vooral kan men
zich de vraag stellen of deze vormingsopdracht niet tot de opdracht behoort die
door het KB aan de federaties is opgelegd om hun leden bij te staan teneinde tot
een kwaliteitsverbetering in de ontwikkelingssamenwerking te komen. Bovendien
is het zo dat de wetgeving op de overheidsopdrachten prioritair van toepassing is

53

Eén van de vier activiteiten die voor subsidiëring in het kader van de ngo-programmaﬁnanciering in
aanmerking komen.

54

Ook een vorm van uitzenden van personen volgens artikel 8, § 1, 4 van het KB.

55

KB van 18 juli 1997, artikel 24, eerste lid.

56

Idem, artikel 23, laatste lid.

57

Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, bijlage 2.

58

Dossier Rekenhof 2.170.719.
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op deze overeenkomst. Deze overeenkomst bevat echter elementen die nu eens
kenmerkend zijn voor een overheidsopdracht, dan weer voor een subsidie.59
Het Rekenhof stelt vast dat het begrip eigen middelen dubbelzinnig is: aan de ene
kant houdt het een onderscheid in tussen de eigen middelen enerzijds en de middelen die afkomstig zijn van private of publieke instanties anderzijds (artikel 3,
§ 2, 3 van het gewijzigde KB) en aan de andere kant zijn die eigen middelen voor
meer dan de helft van Belgische publieke of private oorsprong (artikel 3, § 4, van
het gewijzigde KB).
2.2.3 Onrealistische betalingstermijn
Artikel 13 van het MB stelt inzake de federaties dat de subsidie aan het begin
van het jaar wordt uitbetaald, uiterlijk op 30 april en dat het bedrag van de storting overeenkomt met datgene vermeld in artikel 24 van het koninklijk besluit,
waarvan eventueel een niet-verantwoord bedrag van een voorgaand jaar wordt
afgetrokken.
De termijn van uiterlijk 30 april is volgens het Rekenhof in de praktijk onhaalbaar
en wel om volgende redenen. Het KB stelt in artikel 25 dat de federaties vóór
één april een jaarverslag van het voorgaande jaar ter goedkeuring aan de Minister
voorleggen. Wanneer de federaties hun jaarverslag van het jaar N-1 indienen net
voor 1 april van het jaar N, beschikt DGOS, om de termijn van uiterlijk 30 april voor
de uitbetaling van de subsidie te halen, over precies één maand om het jaarverslag
van voorgaand jaar van de federaties te controleren, de toekenningsbesluiten op te
maken, de procedure van de administratieve en begrotingscontrole te doorlopen,
een vastlegging te nemen en uiteindelijk de subsidie van het lopende jaar te ordonnanceren. Dit is praktisch onhaalbaar en de realiteit bewijst dat. Voor de subsidies
2002, werd voor beide federaties het advies van de inspectie van ﬁnanciën op
21 mei 2002 verkregen, gebeurde de vastlegging op 24 juni 2002, werd de ordonnantie op 10 juli 2002 door de ordonnateur ondertekend en op 25 juli 2002 door het
Rekenhof geviseerd60.
2.2.4 Afhouden niet-verantwoord saldo van voorgaand jaar
In uitvoering van een aanbeveling van de Opvolgingscommissie61, kan een nietverantwoord bedrag van een voorgaand jaar worden afgehouden van de subsidie
van het lopende jaar. Dit principe wordt verwoord in een wetsbepaling die jaarlijks in de wettekst van de algemene uitgavenbegroting wordt ingeschreven.62
Deze budgettaire nevenbepaling houdt een afwijking in op de (grond)wettelijke
principes van annaliteit en brutobegroting. Naar aanleiding van de begrotingsbespreking heeft het Rekenhof reeds eerder gesteld dat deze begrotingsbepaling,
zowel naar voorwerp als naar tijd, beperkend moet worden geïnterpreteerd.63 In
het gewijzigde MB van 25 september 1998 staat in artikel 6, derde lid, een soortgelijke bepaling. Het Rekenhof merkt op dat deze in het MB opgenomen bepaling

59

Zie bespreking in het 159° Boek van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers,
Deel I, zitting 2002–2003: Onderscheid tussen subsidie en overheidsopdracht van diensten en
naleving van de desbetreffende regelgevingen, p. 143.

60

Dossier Rekenhof 2.170.716.

61

Verslag Opvolgingscommissie, aanbeveling VI.82, p. 216.

62

Algemene uitgavenbegroting 2003, goedgekeurd door de wet van 27 december 2002, budgettaire
bijbepaling 2.15.8.

63

Rekenhof, Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van staatsbegroting voor het jaar 2000,
p. 12.
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identiek is aan de budgettaire bijbepaling – en als dusdanig overbodig (in strijd
met het principe van normatieve draagwijdte) –, en bovendien een afwijking
inhoudt op voormelde (grond)wettelijke principes, die niet door een MB kunnen
worden gewijzigd. Deze bepaling hoort dus niet thuis in het MB.

2.3 Ex-post-controle
2.3.1 Complementariteit GWR en ngo-regelgeving
Vermits uit de regelgeving64 kan worden afgeleid dat de GWR-bepalingen onverkort van toepassing zijn, moet ingevolge het KB van 26 april 1968 tot inrichting
en coördinatie van de controles op de toekenning en op de aanwending van de
toelagen elke verantwoording die de subsidietrekker moet verstrekken, worden
gecontroleerd, hetzij op stukken hetzij ter plaatse65. Aangezien de verantwoordingsstukken niet bij het jaarverslag66 moeten worden gevoegd maar ter beschikking moeten worden gehouden van de controlerende instanties67, betekent dit dat
elk(e) door de ngo ingediend(e) jaarverslag (verantwoording), ter plaatse op de
zetel van de ngo moet worden gecontroleerd. Van deze controle ter plaatse dient
volgens het KB van 26 april 1968 een controleverslag te worden opgemaakt, dat
naar de minister wiens begroting de last van de subsidie heeft gedragen, moet
worden gestuurd68.
Deze controle op de ngo-zetel, opgelegd door de GWR, is beperkt tot de controle van de verantwoordingsstukken van de ontvangen subsidiebedragen en
geeft aanleiding tot een controleverslag waarbij wordt nagegaan of de subsidiemiddelen werden aangewend voor de doelstellingen waarvoor ze werden verleend.
Daarnaast kan zoals de ngo-regelgeving voorschrijft, een uitgebreide controle
worden ingesteld die bestaat uit een punctuele en ﬁnanciële controle van de volledige boekhouding van een aantal geselecteerde ngo’s.
Het onderscheid tussen beide soorten controles trekt zich volgens het Rekenhof
door naar de gevolgen, die niet duidelijk in de reglementering zijn verwoord. De
toepassing van de GWR impliceert dat wanneer de subsidie niet of ontoereikend
is verantwoord, het niet of ontoereikend verantwoord deel onmiddellijk moet worden terugbetaald69. Het betekent niet zozeer, zoals momenteel is bepaald,70 dat
de erkenning kan worden ingetrokken. De toepassing van de ngo-regelgeving
daarentegen, waarbij een punctuele en ﬁnanciële controle gebeurt van de volledige boekhouding, de balansen en de jaarrekening van alle ngo-activiteiten, moet
veeleer worden gezien in het kader van de beoordeling van de erkenningscriteria.
Deze laatste hebben immers betrekking op o.m. het voeren van een transparante
boekhouding71, wat meer bepaald kan worden nagegaan door deze punctuele en
ﬁnanciële controle. Dit onderscheid, dat niet helemaal duidelijk is, sluit aan bij wat
onder punt 2.1 (Erkenning) werd gesteld.
64

Artikel 31 en 32 van het KB van 18 juli 1997.

65

Artikel 2, eerste lid, van het KB van 26 april 1968.

66

De verantwoording van de subsidie bestaat uit een jaarverslag met inbegrip van een activiteitenen ﬁnancieel verslag.

67

Volgens punt 3.5 van bijlage 5 van het MB van 25 september 1998 – Model voor een jaarverslag
– en de individuele toekenningsbesluiten.

68

Artikel 6, eerste lid, van het KB van 26 april 1968.

69

Door toepassing van de begrotingsruiter 2.15.8 wordt het afgehouden van de subsidie van volgend
jaar.

70

Artikel 32 van het KB van 18 juli 1997.

71

Artikel 10, 9°, van de wet van 25 mei 1999.
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2.3.2 Rol van de bedrijfsrevisor
Het door de ngo’s en de federaties in te dienen ﬁnancieel verslag, onderdeel van
het jaarverslag, moet door een bedrijfsrevisor op zijn getrouwheid worden nagekeken.72 Behalve wat betreft de ondertekening van een aantal modellen,73 wordt
de rol van de bedrijfsrevisor nergens elders in de regelgeving toegelicht.
Het I.B.R. heeft twee documenten opgesteld die bijdragen tot een transparante
boekhouding en controle van de ngo’s. Terwijl het eerste, Boekhouding van de
ngo’s, een aanpassing inhoudt van de minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel, de balans en de resultatenrekening74 aan de ngo-omgeving, geeft het
tweede document, Memorandum betreffende de controle van de ngo’s, een overzicht van de revisorale werkzaamheden in het kader van de ngo-regelgeving. In dit
laatste document formuleert het I.B.R. t.a.v. van het revisorale controleverslag het
dubbel voorbehoud dat deze verklaring geen waarborg tegenover derden inhoudt
met betrekking tot de kwaliteit van het beleid, de opportuniteit van de genomen
beslissingen, de doelmatige besteding van de ﬁnanciële middelen, enz. en dat de
revisor gewoonlijk niet de mogelijkheid zal hebben om de gegrondheid van de
bewijsstukken van de lokale kosten75 na te trekken door nazicht ter plaatse.
Dit dubbel voorbehoud bestaat erin dat de werkzaamheden van de bedrijfsrevisor
een andere invulling kennen dan de controle opgelegd door de GWR, die tot doel
heeft na te gaan of de subsidiemiddelen worden aangewend voor de doeleinden
waarvoor ze werden verleend en waarbij verantwoording moet worden afgelegd
over deze aanwending (rechtmatigheidscontrole).

2.4 Conclusie
Uit het onderzoek blijkt globaal genomen de regelgeving aan de meeste normen
te voldoen. Toch leidde het onderzoek tot een aantal opmerkingen met betrekking
tot het KB dat niet voldoende op de wet is afgestemd of tot het MB dat het KB
onvoldoende uitvoert. De regelgeving beantwoordt niet volledig aan de normen
van behoorlijke regelgeving.
De administratie onderschrijft deze algemene conclusie.
De audit heeft onder meer aangetoond dat de uitvoering van de regelgeving niet
altijd leidt tot de gewenste resultaten. De onduidelijkheden, inconsequenties,
onuitvoerbaarheid van regels inzake de wederzijdse rechten en plichten vastgelegd in de regelgeving, hebben een negatieve impact op de rechtszekerheid en
waarborgen onvoldoende de rechtsgelijkheid.
Er is geen duidelijk onderscheid tussen de verantwoordings- en controlemodaliteiten opgelegd door de GWR, enerzijds, en de ngo-regelgeving, anderzijds.
Wat de revisorale controle betreft, wordt besloten dat deze, gelet op de verschillende doelstelling, in geen geval een plaatsvervangende controle is waardoor de
overheid niet langer zelf controleactiviteiten zou moeten verrichten.
72

Artikel 10, tweede lid, en artikel 25, eerste lid, van het KB van 18 juli 1997.

73

Het ﬁnanciële verslag bestaat uit een zevental modellen waarvan sommige moeten worden ondertekend, andere dan weer niet (bijlage 5bis, III – vormvereisten van het jaarrapport van een actieplan, van het gewijzigde MB van 25 september 1998).

74

Wet van 17 juli 1975 op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen en het KB van
12 september 1983 tot bepaling van de minimumindeling van een algemeen rekeningenstelsel.

75

Bijlage 5 – Model voor een jaarverslag – deﬁnieert lokale kosten als kosten die in het partnerland
worden gemaakt door de lokale organisatie(s) die bij het beheer van de actie in het partnerland
is (zijn) betrokken, en die geregistreerd worden in de boekhouding(en) van deze organisatie(s) in
het partnerland.
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3 Naleving regelgeving door de ngo’s

In dit hoofdstuk wordt nagegaan in welke mate de voorschriften van de ngo-regelgeving en de regels inzake subsidies, die zijn opgelegd in de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit, worden nageleefd.
Er werden op twee niveaus controles verricht: op de door de ngo’s in te dienen
jaarverslagen en op de ter verantwoording van de subsidies voorgelegde bewijsstukken.
Hierna wordt enkel ingegaan op structurele problemen die mits een bijsturing van
regelgeving, procedures en/of attitudes zouden kunnen worden verholpen.

3.1 Controle van de door de ngo’s in te dienen jaarverslagen
Aan de hand van een checklist, opgesteld op basis van de wetgeving en reglementering, werd nagegaan of de ngo’s de voorschriften betreffende het jaarverslag76
correct en volledig naleven. In totaal werden steekproefsgewijze 68 van de in totaal
77 in te dienen jaarverslagen over het jaar 2000 geëvalueerd. De verslagen hebben
betrekking op subsidies voor een bedrag van 74.255.691 euro, zijnde ongeveer
97,61 % van het totaal bedrag (76.071.219 euro) dat ten laste van de begroting
2000 werd vastgelegd voor de subsidiëring van ngo’s in het kader van partnerﬁnanciering, educatie, dienstverlening en uitzenden personen.
Hierna worden de meest relevante vaststellingen inzake de (tijdige) voorlegging
van de jaarverslagen en de kwaliteit van de activiteiten- en ﬁnanciële verslagen,
die er een integrerend deel van uitmaken, weergegeven en becommentarieerd.
3.1.1 Tijdige indiening van het jaarverslag
De ngo’s moeten jaarlijks vóór 31 mei een jaarverslag indienen, dat betrekking
heeft op het vorige jaar.
Wat het jaarverslag voor het jaar 2000 betreft, bleven drie ngo’s of samenwerkingsverbanden van ngo’s in gebreke. In één geval heeft de minister aan de ngo
expliciet een uitstel tot 31 juli toegestaan.
Overschrijdingen van de reglementair voorgeschreven indieningstermijn zijn in
principe niet toegelaten. Een rechtstreekse sanctie voor de laattijdige indiening
van een jaarverslag is echter niet voorzien, ook al verhindert het de controle en
doorlooptijd.
Sinds de inwerkingtreding van de gewijzigde bepalingen van het KB van 18 juli
199777 kan een laattijdige indiening aanleiding geven tot een laattijdige goedkeuring van het actieplan voor het volgende jaar. Vermits het jaarverslag van het jaar
N-1 en het actieplan voor het jaar N+1 beiden moeten worden ingediend vóór
1 juli van het jaar N, kan een laattijdige indiening van het jaarverslag een laattijdige betaling van de subsidie voor het jaar N+1 met zich meebrengen. Op deze
wijze wordt een overschrijding van de indieningstermijn van het jaarverslag
onrechtstreeks gesanctioneerd.
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De verantwoording van de subsidie bestaat uit het voorleggen van een jaarverslag, bestaand uit
een narratief en ﬁnancieel verslag, dat is opgemaakt volgens bepaalde vormvoorschriften. Dit jaarverslag omvat alle gedurende een bepaald jaar gesubsidieerde acties.
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Artikelen 9 en 10 van het gewijzigde KB van 18 juli 1997.
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3.1.2 Activiteitenverslag78
Bij de jaarverslagen dient een activiteitenverslag te worden gevoegd waarin voor
elke in het betreffende jaar ondernomen actie een beschrijving wordt gegeven
van de uitvoering. Zo wordt de uitvoering vergeleken met de planning en moeten
de verschillen worden gemotiveerd.
Het onderzoek van het Rekenhof heeft uitgewezen dat een vergelijking tussen
uitvoering en planning (in 13 gevallen) en vooral de verantwoording van de verschillen, vrij frequent (in 23 gevallen) ontbreken.
Doorgaans worden wel voor alle acties de behaalde resultaten aangegeven. Soms
wordt echter geen melding gemaakt van de bij de uitvoering ondervonden moeilijkheden (in 12 gevallen), ontbreken details van de door het personeel uitgevoerde taken (18 gevallen), worden geen gegevens vermeld over de doorgevoerde
evaluaties (13 gevallen) en wordt niet aangegeven welke complicaties voor de
toekomstige ontwikkelingen kunnen worden verwacht (24 gevallen).
In bijna de helft van de onderzochte activiteitenverslagen (31 gevallen) zijn de
acties die door de ngo in een zelfde periode werden uitgevoerd en niet ten laste
vallen van het budget van het actieplan, niet beschreven in het activiteitenverslag.
Tot slot kan worden gesteld dat in 15 gevallen geen regelmatige en doeltreffende
controle mogelijk is van de bereikte doelstellingen in vergelijking met het goedgekeurde actieplan.
De kwaliteitsverschillen die blijken uit voornoemde vaststellingen kunnen volgens
het Rekenhof onder meer worden verklaard doordat geen model voor het activiteitenverslag is voorgeschreven. Evenmin is er, in weerwil van wat de reglementering voorschrijft79, een structuur vastgelegd voor de gegevens van het activiteitenverslag. Bijgevolg worden de in de reglementering opgenomen vereisten
waaraan een activiteitenverslag moet voldoen niet door elke ngo op dezelfde
wijze geïnterpreteerd. Deze lacune leidt tot een verscheidenheid aan invulling van
narratieve rapporten wat niet bevorderlijk is voor de leesbaarheid, verwerking en
doorstroming van informatie. Het activiteitenverslag bestaat in hoofdzaak uit een
verhalende weergave van de operationele ngo-doelstellingen, de behaalde resultaten, de moeilijkheden die werden ondervonden en dergelijke meer,80 zonder
verwijzing naar kwantitatieve en kwalitatieve normen, wat een nadelige invloed
heeft op de evaluatie van de gerealiseerde doelstellingen. Dit is nochtans essentieel omwille van de toepassing van artikel 55, eerste lid, van de GWR dat o.m.
stelt dat de middelen moeten worden aangewend voor de doelstellingen waarvoor ze werden verleend.
Er is, sinds het wijzigende KB en MB van 2002, een nieuw eengemaakt document
voor de jaarverslagen opgemaakt volgens strikte logische kaders. Het gebruik als
model is echter nog niet verplicht. De rapporten moeten wel voldoen aan de vereisten van een resultaatgericht beheer volgens de administratie.

78

Bijlage 3, I, criteria onder punt 2 – activiteitenverslag.

79

MB van 25 september 1998, bijlage 5, punt 4.1.

80

Deze inhoud is formeel voorgeschreven overeenkomstig het MB van 25 september 1998, punten 2
en 4 van de bijlage 5 – model voor een jaarverslag.
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3.1.3 Financieel verslag81
Bij elk jaarverslag dient ook een ﬁnancieel verslag te worden gevoegd dat een
overzicht geeft van de werkelijk gemaakte kosten, en waarbij deze worden vergeleken met de initieel gebudgetteerde kosten. In het verslag dienen ook de uit de
gesubsidieerde activiteit(en) gegenereerde inkomsten te worden vermeld. De
jaarrekening van de ngo dient aan het verslag te worden toegevoegd.
Behalve wat betreft de toevoeging van de ngo-jaarrekening (deze ontbrak in 12
van de onderzochte gevallen), werden voornoemde regels vrijwel altijd nageleefd.
Het onderzoek heeft echter uitgewezen dat de in het verslag verstrekte informatie
niet altijd toereikend was om de correcte uitvoering van de voor het actieplan goedgekeurde begroting (in 13 gevallen) en de overeenstemming met de regels vervat
in de art. 55 tot en met 58 van de GWR (in 26 gevallen) te kunnen controleren.
Zonder een aanvullende controle ter plaatse van de verantwoordingsstukken meent
het Rekenhof dat het ﬁnancieel verslag niet volstaat ter verantwoording van de
subsidie. De controlevoorschriften inzake het ﬁnancieel verslag82 zijn immers voornamelijk formeel van aard (met opgave van een aantal voorgeschreven modellen
die samen het ﬁnanciële verslag uitmaken) en geven geen indicatie van de relevantie van de gedane uitgaven in het licht van de vooropgezette doelstellingen en
begroting. Evenmin laat het ﬁnancieel verslag op zich toe na te gaan of de in het
gewijzigde KB en in het uitvoeringsbesluit opgenomen controlevoorschriften werden nageleefd. Het ﬁnancieel verslag is ook onvolledig omdat geen overzichtstabel
moet worden bijgevoegd van de bankverrichtingen van de rekening van de lokale
partners, wat toetsing met de overzichtstabel van de lokale uitgaven onmogelijk
maakt. Zonder bewijsstukken is het dus ook onmogelijk uit te maken of bepaalde
uitgaven verband houden met die welbepaalde ngo-actie of om het lokale saldo na
te gaan.
Uit een verslag van de ﬁnanciële controlecel83 opgericht bij DGOS blijkt dat de
door het MB vooropgestelde overeenkomst tussen de rubriek overdrachten van
fondsen naar lokale organisaties voor een activiteit in het partnerland in de ngoboekhouding en de overeenkomstige rubriek in de boekhouding van de lokale
organisatie(s),84 niet kan worden gegarandeerd. Meer zelfs, uit het verslag kan
worden afgeleid dat het opstellen van het ﬁnancieel verslag in de voorgeschreven
vorm, een doel op zich wordt.
Voorts gebeurt de invulling van de tabellen die samen het ﬁnancieel verslag uitmaken niet altijd met de nodige ernst: naast wiskundige fouten, die ook reeds
door de boekhouders van de Ngo-dienst werden vastgesteld, worden soms ook
hele stukken niet ingevuld zoals bvb. het goedgekeurde budget, waardoor vergelijking tussen uitvoering en oorspronkelijk budget wordt bemoeilijkt. De administratie stelt in dit verband dat deze problemen zich blijven stellen ondanks de
verplichte inschakeling van bedrijfsrevisoren.
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MB van 25 september 1998, bijlage 5 criteria onder punt 3 – ﬁnancieel verslag.
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Opgenomen in bijlage 5 – Model voor een jaarverslag, punten 3 en 4, en in bijlage 5bis van het
uitvoeringsbesluit. Beide bijlagen zijn door het nieuwe MB van 29 april 2002 vervangen door één
bijlage 5 – het ﬁnanciële verslag, van toepassing vanaf begrotingsjaar 2003. Waar nodig wordt
rekening gehouden met de nieuwe regeling.
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Interne ﬁnanciële controlecel, Opvolging en controle ngo-projecten – Spoedhulp en rehabilitatie
– India – Vietnam, 2001, p. 43.

84

MB van 25 september 1998, bijlage 5, punt 3.4, Model voor een jaarverslag.
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3.2 Controle van de verantwoording van de subsidies
Aan de hand van dossieronderzoek per actie werd nagegaan of bij de aanwending
en de verantwoording van de subsidies, de normen in de ngo-regelgeving, de
algemene wetgeving inzake rijkscomptabiliteit en de aanbevelingen van de Opvolgingscommissie werden nageleefd. Zo werden in het kader van dit onderzoek en
op basis van een gestratiﬁceerde steekproef, acties geselecteerd waarvan de
verantwoordingsstukken werden gecontroleerd.
Van de 819 ngo-acties die tijdens het jaar 2000 in het kader van programmaﬁnanciering voor partnerﬁnanciering, educatie en dienstverlening werden ondernomen
(in totaal 60.966.682 euro),85 werden er 397 acties (in totaal 28.387.122 euro)
gecontroleerd.
Hierna worden de meest relevante vaststellingen weergegeven. Achtereenvolgens komen de anomalieën aan bod die betrekking hebben op de begrotingsaanrekening, de berekeningswijze van de subsidie, de voorgelegde verantwoordingsstukken en de door ngo’s zelf uitgeoefende controle.
3.2.1 Begrotingsaanrekening
Het annaliteitsprincipe van de overheidsuitgaven is zowel in de grondwet86 als in
de wetten op de rijkscomptabiliteit87 voorzien. De subsidiëring van de ngo’s in het
kader van de medeﬁnanciering gebeurt jaarlijks op basis van het ingediende actieplan88 wat in de jaarlijkse begroting van DGOS wordt geconcretiseerd door de
opname van niet-gesplitste kredieten.
In principe mag dus de berekening van de subsidies voor een actieplan voor een
bepaald jaar enkel die kosten in aanmerking nemen die gedurende dat jaar voor
activiteiten van dat actieplan werden gemaakt.
Om een soepele toepassing van voornoemd principe mogelijk te maken is in bijlage
5 van het gewijzigde MB van 25 september van 1998 de volgende bepaling voorzien: de bewijsstukken van de lokale kosten in het kader van partnerﬁnanciering
mogen gedateerd zijn in het kalenderjaar dat volgt op dat van het actieplan. Nochtans is deze periode beperkt van 1 januari tot 31 mei. Voor zover deze bepaling
bedoeld is om kosten van het lopende jaar, waarvan het bewijs gedateerd is in het
volgende jaar, toe te rekenen op het voorgaande begrotingsjaar, houdt ze geen
afwijking in op het annaliteitsprincipe.
Het Rekenhof stelt vast dat deze bepaling echter door de ngo’s wordt aangegrepen, en aanvaard door DGOS, om massaal uitgaven, ook lopende uitgaven zoals
wedden, huur enz. die plaatsvonden tussen 1 januari en 31 mei van het jaar N+1
ten laste te leggen van de subsidie van het jaar N. Een dergelijke praktijk, die
werd vastgesteld bij 129 acties, is niet alleen een inbreuk op het annaliteitsprincipe maar is ook uit ﬁnancieel beheersmatig oogpunt te mijden en vormt een reëel
risico voor dubbeltellingen.

85

Dit bedrag verschilt van het onder punt 3.1 opgenomen totaalbedrag dat werd vastgelegd omdat
de controle van de jaarverslagen de vier activiteiten omvatte (inclusief uitzenden van personen) en
de controle van de acties slechts drie.
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Artikel 174 van de gecoördineerde grondwet.

87

Artikel 2 van het KB van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de rijkscomptabiliteit.

88

Artikel 9 van het gewijzigde KB van 18 juli 1997.
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De administratie is van oordeel dat de ngo’s soms niet anders kunnen dan hun
saldi van het jaar N, gezien de frequente late betalingen van de subsidies van het
jaar N+1, aan te wenden voor hun uitgaven van het eerste trimester. Om het
risico van dubbeltellingen te beheersen zal het nodig zijn het rechtstreeks verband tussen de algemene en analytische boekhouding en de DGOS-modellen aan
te tonen en te controleren. De revisor is goed geplaatst om in eerste instantie
deze controle uit te voeren en dit met zijn visum te bekrachtigen, aldus nog de
administratie.
Het Rekenhof meent dat het probleem van de aanrekening van lopende uitgaven
van het jaar N op de saldi van het jaar N-1 kan worden opgevangen door:
•

naleving van de in de reglementering opgenomen termijnen voor de betaling van de subsidie;

•

aanwending van de eigen middelen van de ngo tijdens het eerste kwartaal
van het jaar N.

In toepassing van de aanbeveling van de Opvolgingscommissie89 om ﬂexibele
overdrachtsregels in de reglementering op te nemen, werd in de begrotingswet
een budgettaire bijbepaling90 opgenomen die, in afwijking van het universaliteitsprincipe van de begroting, toestaat dat een niet-gebruikt saldo van een vorig
begrotingsjaar in mindering kan worden gebracht van een soortgelijke subsidie
toegekend aan dezelfde actor ten laste van het huidige begrotingsjaar.
Het onderzoek heeft uitgewezen dat bij 25 acties van de 112 waar saldi van een
vorig begrotingsjaar werden opgenomen, de wijze waarop voornoemde budgettaire bijbepaling in de praktijk werd gebracht voor kritiek vatbaar is. De belangrijkste vastgestelde anomalieën zijn:
•

dat het saldo van 1998, waarover de ngo nog beschikt en dat werd afgehouden van de betaling van de subsidie 2000 in toepassing van voormelde
begrotingsruiter, door de ngo niet werd verantwoord in het jaarverslag van
het jaar 2000;

•

dat begin 2000 de speciﬁeke rekening een klein saldo van het jaar 1999
vertoonde waarbij dat saldo eind 2000 louter boekhoudkundig werd tegengeboekt. Het werd niet verantwoord maar ook niet uitgegeven. Het blijft
gewoon op de rekening staan;

•

dat het saldo van één bepaalde actie werd aangewend in een andere actie.
Dit wordt impliciet door de reglementering toegestaan91 op voorwaarde dat
beide acties tot dezelfde activiteit behoren en ze beide voor minstens 50 %
van het goedgekeurde budget zijn uitgevoerd, wat in casu niet kon worden
nagegaan.

3.2.2 Berekeningswijze van de subsidie
Omrekening vreemde valuta
Uit de verantwoordingen van de ngo’s blijkt dat verscheidene manieren worden
toegepast voor het berekenen van de tegenwaarde van uitgaven in lokale munt
en/of uitgaven in harde valuta. De meest gebruikte methode is gebaseerd op de

89

Verslag Opvolgingscommissie, aanbeveling 7, p 120.

90

Algemene uitgavenbegroting 2003, goedgekeurd door de wet van 27 december 2002, begrotingsruiter 2.15.8. Deze ruiter werd ook reeds in de begrotingen van vorige jaren opgenomen.

91

Artikel 19, § 1, van het gewijzigde MB.
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gemiddelde wisselkoers van alle transfers gedurende het werkjaar. Een andere
methode is gebaseerd op de werkelijke kostprijs van de vreemde valuta, waarbij
de uitgaven chronologisch worden aangerekend aan de wisselkoers van het saldo
van de oudste openstaande transfer. Om de exacte kostprijs van een project te
bepalen is de tweede methode de meest correcte. Zij houdt immers rekening met
het tijdstip gedurende het jaar waarin de uitgave wordt verricht en de werkelijke
kostprijs van de benodigde valuta die op dat ogenblik op de bankrekening staan
of zich in de kas bevinden. Noch uit de reglementering, noch uit de opmaak van
model 7c92 van het ﬁnancieel verslag valt af te leiden of de ngo’s de eerste dan
wel de tweede methode moeten toepassen.
Administratiekosten
Het Rekenhof merkt op dat de formulering in het KB van 18 juli 1997 met betrekking tot de berekening van de administratiekosten93 in de praktijk leidt tot een
berekening die in dubbel opzicht afwijkt van deze die in het kader van de Belgische ontwikkelingssamenwerking gangbaar is. Daar waar bij deze laatste de
administratiekosten worden berekend op de kostprijs van de operatie (exclusief
administratiekosten), worden bij programmaﬁnanciering de administratiekosten
berekend op de DGOS-subsidie (dus niet op de kostprijs van de operatie – 1e punt
van verschil) inclusief administratiekosten (2e punt van verschil).
Sinds 1 januari 2003 geldt krachtens het wijzigende KB van 8 april 2002 ook
voor programmaﬁnanciering de totale kostprijs als basis voor de berekening van
de administratiekosten en dus verdwijnt het eerste verschilpunt maar niet het
tweede. Dit wijkt niet alleen af van wat doorgaans gebruikelijk is inzake de
berekening van de administratiekosten, maar ook van wat vroeger gebruikelijk
was in het kader van de ngo-medeﬁnanciering (berekening op de totale Belgische bijdrage exclusief administratiekosten). Met het oog op de goede besteding van de middelen van ontwikkelingssamenwerking, moet worden benadrukt
dat subsidiëring van administratiekosten geen doel op zich kan zijn. Het valt
bovendien niet uit te sluiten dat er administratiekosten op administratiekosten
worden berekend.
Uit de vaststellingen van het Rekenhof blijkt dat het gebruik van een forfait,
zoals aanbevolen door de Opvolgingscommissie94, niet alle problemen oplost. In
het kader van partnerﬁnanciering wordt het forfait aan administratiekosten volledig ten laste gelegd van de Belgische uitgaven (model 7a95) terwijl soortgelijke
uitgaven lokaal nooit als administratiekosten worden opgenomen (model 7b). Zo
worden bvb. de lokale bankkosten, portkosten, kantoorbenodigdheden en revisorkosten voor de lokale auditverslagen steevast als functioneringskosten opgenomen en dus als deel uitmakend van de kostprijs van de operatie, waarop forfaitair administratiekosten worden aangerekend. Dit betekent dus een berekening
van administratiekosten op administratiekosten. Anderzijds werd ook vastgesteld
dat in bepaalde ngo-documenten sommige kosten wel degelijk als administratiekosten worden aangeduid maar dat ze onder een andere begrotingspost, bijv.

92

Zie voetnoot 73. Model 7c geeft een overzicht van de transfers van fondsen naar de lokale partner.

93

Artikel 13, vierde lid, van het KB van 18 juli 1997.

94

Verslag Opvolgingscommissie, aanbeveling VI, 8, p. 120.

95

Bij partnerﬁnanciering geeft model 7a een overzicht van de Belgische uitgaven en model 7b van
de lokale uitgaven. Deze modellen zijn standaard en hebben vastgelegde rubrieken met allebei een
rubriek administratiekosten.
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werkingskosten, worden opgenomen. Vergelijk hiermee de universitaire samenwerking96 waar eveneens een forfaitair bedrag aan administratiekosten wordt gehanteerd maar waarbij in de richtlijnen is bepaald dat de helft in België wordt aangerekend en de andere helft in het buitenland97. Voor de activiteiten die doorgaans in
België plaatsvinden (educatie/dienstverlening), wordt eveneens een forfait aan
administratiekosten toegekend terwijl bepaalde uitgaven (portkosten, telefoon- en
telecommunicatiekosten, restaurantuitgaven,…) afzonderlijk worden aangerekend
als werkingskosten en dus als deel uitmakend van de activiteit, wat eveneens administratiekosten op administratiekosten inhoudt. Vanaf 1 januari 2003 zijn de nieuwe
bepalingen van het wijzigende KB van toepassing waardoor de gewijzigde modellen
geen rubriek administratiekosten meer bevatten. Dit komt eigenlijk neer op de
institutionalisering van een bestaande onduidelijke situatie.
Het Rekenhof is van oordeel dat een bijzondere regeling moet worden uitgewerkt
voor de acties met betrekking tot regionale coördinatie in het kader van partnerﬁnanciering. Met deze activiteit gaan immers als gevolg van de aard van de acties
heel wat kosten gepaard die als administratiekosten kunnen worden gecatalogeerd. Hierbij is de administratieve werking van een regionaal kantoor vaak wel
de doelstelling van de actie, met inherente administratiekosten tot gevolg.
De administratie heeft op deze vaststellingen geantwoord dat de berekening van
de administratiekosten inderdaad is geëvolueerd en dat in 2004 een speciﬁeke
vergelijkende studie werd opgezet. Zowel de posten aanrekenbaar als administratiekosten, de berekeningswijzen, de basis en de hoogte van de percentages
zullen worden bestudeerd. Aan de hand van de conclusies zullen de regelgevingen
kunnen worden bijgestuurd.
Kosten voor dranken en spijzen
Nergens in de reglementering wordt het in rekening brengen van onkosten voor
maaltijden en dranken genormeerd. Wel geldt hier ook het algemeen principe dat
enkel die kosten in rekening worden gebracht waarvan is aangetoond dat ze bijdragen tot het verwezenlijken van de doeleinden van de subsidie.
Wat de activiteiten in België betreft (educatie en dienstverlening), werd door het
Rekenhof vastgesteld dat vaak restauranttickets en/of BTW-bonnetjes voor lunches worden ingediend ter verantwoording van een deel van de subsidie. Ook
worden frequent facturen, kastickets en onkostennota’s voor de aankoop van
dranken en spijzen in rekening gebracht, zonder dat kan worden gecontroleerd of
ze hebben gediend voor werklunches of bijeenkomsten die rechtstreeks de verwezenlijking van de doelstellingen van een actie zijn ten goede gekomen. De mate
waarin dergelijke onkosten worden aangerekend varieert sterk van ngo tot ngo en
van actie tot actie.
In het kader van partnerﬁnanciering gebeurt het dat, op lokaal niveau, de aankoop
van levensmiddelen in de werkingskosten van de actie wordt opgenomen. Indien
dit uitdrukkelijk in het goedgekeurde actieplan is opgenomen en deel uitmaakt
van de doelstellingen van de actie, stelt zich volgens het Rekenhof terzake geen
probleem.

96

Ook een vorm van indirecte bilaterale samenwerking.

97

V.L.I.R.-ABOS-richtlijnen betreffende het IUS-Programma en de Eigen Initiatieven, 10 december 1998, p. 25.
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Reis-, dag- en verblijfsvergoedingen
Inzake reis-, dag- en verblijfsvergoedingen stelt het Rekenhof vast dat er, ondanks
de internationale context waarin wordt gewerkt, geen tarieven of normen zijn vastgelegd. DGOS beschikt over weinig middelen om de aanvaardbaarheid van sommige in
rekening gebrachte kosten te controleren.
De door de ngo’s in rekening gebrachte bedragen verschillen dan ook aanzienlijk
(zowel in positieve als negatieve zin) van de vergoedingen die het departement
voor zijn eigen ambtenaren hanteert.
Kosten voor ngo-coöperanten
Uit de aan het Rekenhof voorgelegde stukken (zowel jaarverslag als verantwoordingsstukken) blijkt dat de subsidiëring van de inzet van coöperanten niet helemaal transparant is. De reglementering laat in eerste instantie het tegenovergestelde vermoeden: wat de activiteit uitzenden van personen betreft, zijn zowel in
het KB als in het MB de erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden98 zeer duidelijk
omschreven. De uitgaven voor ngo-coöperanten worden enerzijds gesubsidieerd
op basis van de reële kosten en anderzijds op forfaitaire wijze in geval van kosten
eigen aan de ngo. De uitgaven op basis van reële kosten zijn exhaustief opgesomd in het KB en verder uitgewerkt in het MB: een maandelijkse subsidie, desgevallend verhoogd met een gezinssubsidie en een ervaringssubsidie, kinderbijslag, kraamgeld, adoptiepremie, schoolgeld, sociale zekerheid, bijstands- en
repatriëringsverzekering, een aanvullende verzekering voor een gewaarborgd
inkomen bij ziekte, een subsidie voor reis- en bagagekosten en een subsidie voor
vormingskosten. Het MB stelt duidelijk dat alleen deze kosten ten laste komen
van de subsidie99. De vastlegging van de bedragen in het MB, komt de rechtszekerheid en -gelijkheid ten goede.
Volgens het Rekenhof worden deze principes echter uitgehold doordat de coöperanten daarbovenop allerhande bijkomende weddetoelages en vergoedingen krijgen, waarvan de hoogte niet is bepaald in de reglementering, en die ten laste van
de subsidie aan de ngo worden toegekend in het kader van de activiteit partnerﬁnanciering. De toegekende bedragen kunnen dan ook verschillen van persoon
tot persoon, van ngo tot ngo en van land tot land, zonder dat er globale, objectieve voorschriften zijn vastgelegd. Zo werd vastgesteld dat coöperanten bijkomende lokale wedden, dagvergoedingen, bepaalde verzekeringspremies, bijdragen aan coöperantenfonds, groepsverzekering en dergelijke meer krijgen die ten
laste worden gelegd van de overheidssubsidie. De vraag stelt zich of dit verenigbaar is met de voormelde exhaustieve bepalingen in het KB en MB, en zo ja, of
het niet aangewezen is de bijkomende vergoedingen ten laste van de activiteit
partnerﬁnanciering te reglementeren met het oog op rechtszekerheid en –gelijkheid.
Samenwerkingsverband en subsidiëring
In de twee gevallen waarbij de reglementering erin voorziet dat een samenwerkingsverband tussen ngo’s kan worden gevormd om een hoger subsidiepercentage te bekomen, moeten telkens erkende ngo’s (één of twee naargelang het

98

Artikelen 16 en 17 van het KB van 18 juli 1997 en artikelen 8 en 9 van het MB van 25 september 1997.

99

Artikel 8, § 7, van het MB van 25 september 1997.

32

Programmaﬁnanciering van niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties – Rekenhof, oktober 2005

geval) deel uitmaken van dit samenwerkingsverband100. Vraag is wat er gebeurt
indien de erkenning van de ngo(s) werd geschorst of ingetrokken. Heeft dit
samenwerkingsverband dan nog recht op een verhoogde subsidie of vervalt het
recht op subsidie? De afwezigheid van enige wettelijke/reglementaire bepaling
terzake kan aanleiding geven tot rechtsonzekerheid.
Het onderzoek heeft aangetoond dat een samenwerkingsverband tussen drie
ngo’s, effectief werd herleid tot één van twee ngo’s. Het is twijfelachtig of het
resterende samenwerkingsverband nog recht had op een hoger subsidiëringspercentage. Daar het betrokken samenwerkingsverband niets ten laste kon worden
gelegd, heeft de administratie geoordeeld dat het nog recht had op het verhoogde
subsidiepercentage. Het komt de administratie echter niet toe te oordelen over
de opportuniteit van de in de reglementering voorziene voorwaarden vermits die
duidelijk zijn. De ﬁnanciële gevolgen van een dergelijke interpretatie zijn aanzienlijk en hebben ongetwijfeld een weerslag op de realisatie van de doelstellingen.
Uit een intern document101 blijkt dat de samenwerkingsverbanden veeleer van
opportunistische aard zijn. Dit wordt bevestigd door de wijze waarop ze de ontvangen subsidies beheren. In de meerderheid van de gevallen blijkt uit de verantwoording dat de samenwerkingsverbanden geen gemeenschappelijke acties hebben, maar dat ze elk hun eigen acties realiseren en verantwoorden. Een enkele
keer werd door het Rekenhof vastgesteld dat een samenwerkingsverband wel
gemeenschappelijke acties had maar dat de ontvangen subsidie voor een concrete gemeenschappelijke actie werd verdeeld onder de samenstellende ngo’s.
Bij de verantwoording werd vastgesteld dat de verdeelde subsidies individueel
per ngo werden verantwoord. Om te weten of het subsidiebedrag van die actie
afdoende werd verantwoord, moeten de verschillende individuele verantwoordingen naast elkaar worden gelegd. Dit in combinatie met de aard van de verantwoording, waarbij de ontvangen bedragen bestemd zijn voor de werking, wat hier
het geval was, maakt de controle van de aanwending van de subsidie weinig
doorzichtig en tijdrovend.
3.2.3 Verantwoordingsstukken
Volledigheid van de voorgelegde stukken
Met het oog op een transparant beheer van de subsidie door de ngo’s en accountability, werden door het Rekenhof een aantal criteria opgesteld om na te gaan of
de gesubsidieerde uitgaven op toereikende wijze worden verantwoord. De bevindingen van het onderzoek voor de 397 gecontroleerde acties worden hierna
beknopt weergegeven.
Voor 154 acties werden niet altijd alle verantwoordingstukken bijgevoegd.
Bij 159 van de gecontroleerde acties waren de stukken niet genummerd, wat met
het oog op de controle van de volledigheid, samenhang en transparantie nochtans
aangewezen is.
Bij 67 acties was het totaal van de in rekening gebrachte kosten niet altijd in
overeenstemming met wat in de diverse modellen was opgenomen. Ook werd
vastgesteld dat binnen hetzelfde jaarverslag de totalen verkeerd werden weergegeven op model 4 (overzichtstabel van de inkomsten en uitgaven) en correct op
model 5 (overzicht van de bankverrichtingen op de speciﬁeke zichtrekening).
100

Artikel 14, eerste lid, 1° en 2°, van het KB van 18 juli 1997.

101

Werkgroep Ngo-medeﬁnanciering, p. 56.
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Volgens de administratie kunnen de verschillen tussen model 4 en 5 in bepaalde
gevallen worden verklaard door de toepassing van de in het MB opgenomen
bepaling dat de kosten voor het personeel in België en de werkingskosten van de
ngo, zoals uitgesplitst in de modellen 2 (administratiekosten) en 3 (personeel)
mogen worden betaald via een algemene rekening.
In 64 gevallen werd vastgesteld dat de ngo-subsidietrekker (of de betrokken
lokale ngo’s) niet altijd schuldenaar was (waren) van de facturen of schuldvorderingen. Deze werden vaak gericht aan personen deel uitmakend van de ngo, derden (in één bepaald geval werd de meerderheid van de facturen gericht aan een
naamloze vennootschap die vervolgens doorfactureerde aan de ngo) en zelfs
andere ngo’s zonder dat de band onmiddellijk is vast te stellen (ook niet in het
activiteitenverslag).
Voor 323 acties werden de stukken niet voor ontvangst gedateerd en werd evenmin gecertiﬁceerd dat ze deel uitmaken van de actie. Ook komt het voor dat
identieke uitgaven nu eens worden geboekt onder investeringskosten, dan weer
onder werkingskosten, zelfs binnen één en dezelfde actie.
In de grote meerderheid van de gevallen (254) werden de uitgaven niet voor
goedkeuring getekend.
In heel wat gevallen van interne facturatie102 (111 acties op 161) werden deze
interne facturen/vorderingsstaten niet verder gestaafd met stukken.
Lokale auditverslagen
In toepassing van de bepaling dat elke toelagetrekker ertoe gehouden is verantwoording te verstrekken over de aanwending van de ontvangen bedragen,
(…)103 wordt in het MB van 25 september 1998 o.a. bepaald dat als bewijsstukken van lokale kosten en ter vervanging van bewijsstukken van de kosten zelf,
originele en betrouwbare auditrapporten eveneens in aanmerking komen met
betrekking tot de boekhouding van de lokale organisatie(s)104.
In 47 van de onderzochte acties werden auditverslagen voorgelegd ter verantwoording van lokale kosten. In een aantal gevallen bleken deze verslagen te zijn
gedateerd na 31 mei 2001, de uiterste datum voor de indiening van het jaarverslag. In één geval was het auditverslag zelfs gedateerd in januari 2002 waardoor
de vraag kan worden gesteld of de subsidie 2001 voor die actie wel kon worden
uitbetaald. Deze zeer laattijdige datering van het lokale auditverslag was het
gevolg van problemen met de afrekening van deze actie. Hiervan was niets vermeld in het jaarverslag van de subsidie 2000.
Men kan zich de vraag stellen in welke mate deze lokale auditverslagen voldoen
aan de kwaliteitsnormen zoals deze bijv. in België door het I.B.R. zijn vooropgesteld. Uit het onderzoek is gebleken dat er in de praktijk grote kwaliteitsverschillen bestaan tussen de lokale verslagen. Deze verschillen zowel qua vorm als qua
inhoud grondig van elkaar. Wat de vorm betreft, variëren de verslagen van hooguit een paar zinnen of een weinig zeggende uitgaventabel – waarbij niet werd
gecertiﬁceerd dat de uitgaven conform de begroting/wetgeving/boekhoudregels

102

Onder interne facturatie worden in hoofdzaak vorderingen verstaan voor terugbetaling van gedane
kosten (bijv. verplaatsingskosten, kleine aankopen).

103

Artikel 55, tweede lid, van het KB van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de
Rijkscomptabiliteit.

104

Punt 3.5 van bijlage 5 – Model voor een jaarverslag. Deze bepaling is gewijzigd door het MB van
29 april 2002, maar de gedane vaststellingen blijven onverkort gelden.
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zijn – tot een uitgebreid rapport waarin o.m. de jaarrekening van de lokale werking is opgenomen. Inhoudelijk verschillen ze doordat ze ofwel louter en alleen
het ﬁnanciële kader bekijken ofwel ook verklaren dat de aangewende middelen
werden besteed voor de doelstellingen waarvoor ze werden toegekend. Sommige
auditverslagen bepalen duidelijk dat ze niet als doel hebben na te gaan of de
doelstellingen van de subsidie werden gerealiseerd of geven expliciet aan dat de
bijgevoegde ﬁnanciële staat (model 7) in overeenstemming is met de boeken en
gegevens van de plaatselijke partner.
In haar antwoord geeft de administratie aan dat, om de betrouwbaarheid van
lokale auditverslagen te verhogen, de normen in de nieuwe regelgeving meer
moeten worden gespeciﬁceerd qua inhoud, betrouwbaarheidsniveau en vorm.
Lokale auditverslagen zijn mogelijk in het kader van partnerﬁnanciering maar niet
in het kader van educatie of dienstverlening, de reglementering laat daarover
geen twijfel bestaan. Toch werd vastgesteld dat voor een aantal educatieactiviteiten geen stukken werden overgemaakt maar enkel het controleverslag van de
bedrijfsrevisor inzake de jaarrekening of een auditverslag speciﬁek voor deze
educatieactiviteit.
Tot slot kan nog worden aangestipt dat de kostprijs van het opmaken of laten
opmaken van lokale auditverslagen niet ten laste mag vallen van de subsidie of de
administratiekosten. Het gaat hier immers om een mogelijkheid, niet om een door
de reglementering opgelegde verplichting. De kostprijs ervan aanrekenen op de
rubriek functioneringskosten of werkingskosten waardoor ze deel uitmaken van
de actie, kan niet worden aanvaard.
Exploitatiesubsidies
In het kader van de programmaﬁnanciering wordt per activiteit (bestaande uit één
of meerdere acties) een globale ﬁnanciering toegekend waarbij de toegekende
subsidie individueel per actie kan worden vastgesteld en verantwoord.
Er werd vastgesteld dat bij de verantwoording van welbepaalde acties – meer
bepaald in het kader van dienstverlening en educatie – de subsidie werd voorgesteld als een exploitatiesubsidie en volledig werd opgenomen in de exploitatie van
de ngo als geheel. Vervolgens werden door het hanteren van bepaalde analytische verdeelsleutels de kosten toegewezen aan de individuele acties, zonder dat
de werkelijke kosten door middel van verantwoordingsstukken werden bewezen.
Het betreft hier een ongeoorloofde afwijking van de geldende reglementering
waardoor een controle op de correcte aanwending van de subsidies quasi onmogelijk wordt gemaakt.
Debitering/creditering
De reglementering105 schrijft voor dat de rekening moet worden gecrediteerd bij
verhoging (ontvangst subsidie, ngo-bijdrage, interesten e.a.) en gedebiteerd bij
vermindering (betalingen/transfers). Model 5 van het ﬁnanciële verslag geeft een
overzicht van deze crediteringen en debiteringen op de speciﬁeke rekening.
Bepaalde ngo’s volgen deze voorschriften, andere vullen model 5 net omgekeerd
in.

105

MB van 25 september 1998, bijlage 5bis.
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Hieruit blijkt dat bij een aantal ngo’s verwarring bestaat over de begrippen debitering/creditering. Deze verwarring wordt vermoedelijk ingegeven door wat onder
beide begrippen moet worden verstaan volgens de reglementering enerzijds en
de gangbare praktijk van dubbele boekhouding anderzijds.
Dit is vermoedelijk te wijten aan het feit dat de ﬁnanciële rekening in het systeem
van dubbele boekhouding een actiefrekening is, die bij een verhoging (o.a. storting ngo-bijdrage, storting subsidie, …) moet worden gedebiteerd en bij een vermindering (o.a. betaling kosten, …) gecrediteerd.

3.2.4 Controle door de ngo zelf uitgevoerd
De Opvolgingscommissie heeft aanbevolen dat elke ngo zelf zou zorgen voor een
eigen controle- en auditmechanisme en hierover zou rapporteren aan de overheid106. Daar de reglementering erin voorziet dat het jaarverslag en meer bepaald
het ﬁnancieel verslag door een bedrijfsrevisor op zijn getrouwheid wordt nagekeken, wordt aan die aanbeveling tegemoet gekomen, zij het in beperkte mate.
Zoals immers reeds gesteld, toetst de bedrijfsrevisor de achterliggende uitgaven,
onkosten, personeelsuitgaven, administratiekosten noch op hun relevantie voor
de realisatie van de voorziene doelstellingen (waarvoor de ngo’s per slot van
rekening subsidies ontvangen), noch op hun overeenstemming met de ngo-regelgeving – op de formele aspecten na –, noch op de naleving van de wetten op de
rijkscomptabiliteit.
Uit de onderzochte stukken kon niet worden opgemaakt of de ngo’s de verantwoording van de subsidie veriﬁëren op haar overeenstemming met de ngo-regelgeving en met de GWR. In de onderzochte dossiers blijken er geen controlesporen te bestaan.

3.3 Concurrentie
Voor de aankopen die gebeuren met de subsidie toegekend voor het actieplan,
moeten de ngo’s de concurrentie laten spelen107. De ngo’s hebben het moeilijk
met deze bepaling108.
De bekommernis om de concurrentie te laten spelen bij (grote) aankopen met
subsidiemiddelen is ingegeven door het principe van de bonus pater familias. Een
voorzichtig beheer van de middelen is aangewezen wanneer voor grote uitgaven
zoals investeringsuitgaven de prijs van verschillende aannemers/leveranciers
wordt gevraagd, wanneer een prijzencontrole wordt uitgevoerd of na verstrekte
en aanvaarde dienst moet worden betaald. In een internationale context moeten
de internationaal aanvaarde principes terzake, waarvan enkele door de Opvolgingscommissie naar voor werden geschoven zoals het beroep op mededinging,
prijscontrole, betaling na verstrekte en aanvaarde dienst109, worden nageleefd.

106

Verslag Opvolgingscommissie, aanbeveling VI.10, p. 121.

107

MB, bijlage 5 – model voor een jaarverslag, ﬁnancieel verslag, punt 3.5.

108

Coprogram – Acodev, Witboek ﬁnancieel beheer 2003-01-13, p. 15.

109

Verslag Opvolgingscommissie, p. 221 en 222, aanbeveling VIII.99.
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3.4 Conclusie
Vrij algemeen kan uit de resultaten van de evaluatie van de jaarverslagen worden
afgeleid dat de ngo’s, op een paar uitzonderingen na, de regels goed naleven. De
vastgestelde overtredingen zijn hoofdzakelijk toe te schrijven aan de algemeenheid of vaagheid van de wettelijke en reglementaire voorschriften en aan het ontbreken van – wat het activiteitenverslag betreft – een voorgeschreven uniforme
rapporteringswijze (modellen).
Het Rekenhof wijst meer in het bijzonder op volgende knelpunten:
Het jaarverslag is het instrument bij uitstek voor een desk review maar het kan
in zijn huidige vorm geen of onvoldoende informatie geven over de realisatie van
de doelstellingen, gekoppeld aan het budget, waardoor de waarde ervan als sturingsinstrument, met het oog op een resultaatgerichte aanpak, minimaal is.
Het activiteitenverslag maakt het niet echt mogelijk te evalueren in welke mate de
met de subsidie bedoelde doelstellingen werden bereikt. Dit heeft onder andere te
maken met het feit dat de ngo’s er niet toe worden aangezet de voor het beleid
nuttige informatie via een vaste structuur in hun verslagen mee te delen.
Het ﬁnancieel verslag maakt geen controle mogelijk van de deugdelijkheid van de
gedane uitgaven. Het kan dan ook slechts als een bijkomend controle-instrument
worden beschouwd en niet als een op zichzelf staande verantwoording.
Op budgettair vlak wordt, bij de aanrekening van de door ngo’s gemaakte kosten
op de jaarlijkse actieplannen, een te ruime toepassing gemaakt van de afwijkingen waarin reglementair is voorzien.
De berekeningswijze van de subsidies wordt gehinderd door de onduidelijkheid en
onvolledigheid van de reglementering. Daardoor kan niet worden gegarandeerd
dat enkel die kosten van de ngo’s die rechtstreeks bijdragen tot de doelstellingen
van de subsidies, voor subsidiëring in aanmerking worden genomen, dat de kosten
worden verrekend aan de werkelijke kostprijs en dat ze zijn tot stand gekomen
met inachtneming van het zuinigheidsprincipe. Vooral de wijze waarop vreemde
valuta worden omgerekend, administratiekosten, kosten voor dranken en spijzen
en reis-, dag en verblijfsvergoedingen in rekening worden gebracht en de subsidiering van ngo-coöperanten en samenwerkingsverbanden, vragen om speciale aandacht.
De verantwoording van de subsidies gebeurt niet altijd volgens de wettelijk en
reglementair voorgeschreven procedures. Niet alle documenten worden steeds
tijdig, onder de juiste vorm of met de vereiste certiﬁceringen voorgelegd. De verantwoording van lokale kosten door middel van auditrapporten is niet sluitend.
Soms wordt de toegekende subsidie ten onrechte als exploitatiesubsidie
beschouwd waarbij de mogelijkheid van een controle op basis van verantwoordingsstukken wegvalt. De verwarring die bij de ngo’s bestaat over de begrippen
debitering/creditering zorgt voor onduidelijkheid bij de ﬁnanciële verslaggeving
over de aanwending van de subsidies.
Van de door de ngo’s zelf uitgevoerde controles en uit de verslaggeving daarvan
kan nagenoeg geen informatie worden gehaald die kan helpen bij de beoordeling
van de rechtmatigheid van de in het kader van de programmaﬁnanciering betaalde
subsidiebedragen.
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4 Internecontrolesysteem van de Ngo-dienst van DGOS

Gelet op de Copernicushervorming en de invoering van een internecontrolesysteem binnen de diverse FOD’s dat gebaseerd is op het COSO-raamwerk110,
wordt er in het kader van deze audit voor geopteerd de interne controle door de
Ngo-dienst te evalueren in het licht van dit raamwerk. Dit houdt in dat de vijf
hoofdbestanddelen van het COSO-model moeten worden onderzocht: controleomgeving, risico-inschatting, controleactiviteiten, informatie en communicatie
en ten slotte monitoring. Voor deze vijf verschillende bestanddelen en hun respectieve subbestanddelen werden vragen uitgewerkt en voorgelegd aan de Ngodienst en de interne ﬁnanciële controlecel. Uit de antwoorden en commentaren
kunnen conclusies worden afgeleid die op het einde van dit hoofdstuk worden
verwoord.
De bevindingen die in dit hoofdstuk aan bod komen, werden geactualiseerd aan
de hand van het antwoord van de administratie en rekening houdende met de
dynamiek van de Copernicushervorming.

4.1 Internecontroleomgeving
De internecontroleomgeving is bepalend voor de mate waarin het personeel de
nood aan controlemaatregelen aanvoelt. Zij bevat zelf een reeks subcomponenten zoals de integriteit en de ethiek, de organisatiestructuur, de delegatie van
verantwoordelijkheden, de competenties van het personeel, het beleid betreffende human resources en de managementstijl111.
4.1.1 Integriteit en ethiek
Integriteit en ethiek houden verband met de vragen of er een gedragscode bestaat
die de fundamentele waarden vermeldt die men voorstaat, of dat document wordt
meegedeeld aan elk personeelslid, of de inachtneming ervan door het management wordt opgevolgd en of de niet-naleving ervan wordt gesanctioneerd112.
Het onderzoek wijst uit dat de Ngo-dienst zich bewust is van de fundamentele
waarden waarvoor hij staat, de bindende kracht ervan en de nood tot opvolging.
Zowel het algemeen managementplan van de FOD-voorzitter113 als het managementplan van de Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking114 bevatten de
mission statement, waarden, strategische en operationele doelstellingen van respectievelijk de FOD en de Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGOS),
en dus ook van de Ngo-dienst.

110

KB van 26 mei 2002 betreffende het internecontrolesysteem binnen de federale overheidsdiensten.

111

KB van 26 mei 2002. Managementstijl komt in dit verslag niet aan bod aangezien dit het niveau
van de Ngo-dienst overstijgt.

112

Institut de l’Audit Interne & PriceWaterhouseCoopers, La pratique du contrôle interne – COSO
Report, p. 36 e.v., Editions d’Organisation, 1994, 2002 en Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, Internal Control – Integrated Framework, p. 5 e.v., 1994.

113

Managementplan van de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Buitenlandse Zaken,
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Onze wereld in verandering.

114

Managementplan van de Directeur-generaal van de Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking, FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, En als
we solidariteit nu eens een kans gaven, april 2003.
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Het Rekenhof meent dat niets wijst op het bestaan van een ethische gedragscode met vermelding van waarden waarnaar moet worden gehandeld. Door het
opstellen van de managementplannen is een eerste stap gezet. Deze zijn meegedeeld aan het personeel en moeten als dusdanig ook worden gerespecteerd.
4.1.2 Organisatiestructuur
De organisatiestructuur moet worden gedeﬁnieerd in het licht van de te realiseren doelstellingen. De verantwoordelijkheden moeten duidelijk worden gedeﬁnieerd waarbij de structuur voldoende ﬂexibel moet zijn om zich te kunnen aanpassen aan de wijzigingen.115
In de loop van het onderzoek werden door de administratie een aantal initiatieven
genomen waardoor ze grotendeels voldoet aan de normen.
Er moet volgens het Rekenhof echter wel aandacht worden besteed aan de drie
kerntaken van de administratie zoals vooropgesteld door de Opvolgingscommissie116:
beleidsvoorbereiding, evaluatie en controle. Er wordt vastgesteld dat te veel energie
wordt besteed aan beleidsvoorbereiding waarbij evaluatie en controle onvoldoende
worden ontwikkeld.
De administratie hoopt dat er door de geplande afschafﬁng van de beoordeling
van de jaarlijkse actieplannen een evenwichtigere tijdsbesteding mogelijk is tussen de beleidsvoorbereiding en de andere kerntaken van evaluatie en controle.
4.1.3 Human resources-beleid
Het beleid inzake human resources omvat twee aspecten: enerzijds de competentie van het personeel en anderzijds het personeelsbeleid. De competentie moet de
kennis weerspiegelen nodig om de vereiste controletaken te kunnen uitoefenen.
Het personeelsbeleid moet afgestemd zijn op de uit te oefenen taken117.
Het onderzoek toont aan dat er functiebeschrijvingen bestaan waarin de vereiste
competenties van het personeel zijn gespeciﬁceerd, maar dat de Ngo-dienst van
oordeel is dat het personeel slechts gedeeltelijk aan deze competenties beantwoordt. Ook blijkt er weinig tijd over te blijven voor vorming van het personeel.
Wat het human resources-beleid betreft, bestaan er beleidslijnen en procedures
voor de aanwerving, heeft de Ngo-dienst zeggenschap daarin en bestaat er ook
een door de Ngo-dienst bepaald beleid inzake vorming.
Uit de tegensprekelijke procedure met de administratie is gebleken dat, ondanks
het bestaan van beleidslijnen en procedures inzake het personeelsbeleid – waardoor kan worden gesteld dat het is afgestemd op de uit te oefenen taken –, het
nodige gekwaliﬁceerde personeel toch niet altijd ter beschikking werd gesteld. Zo
werd op een gegeven ogenblik door de Ngo-dienst personeel van niveau 1
gevraagd, terwijl personeel van niveau 2 of 2+ ter beschikking werd gesteld.
4.1.4 Delegatie van verantwoordelijkheden
De verdeling van de verantwoordelijkheden en de duidelijke formulering ervan
hebben een gunstig effect op de bewustwording bij het personeel inzake de
interne controle. Die verdeling moet dan ook worden omgezet in een werkelijke
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en duidelijke overdracht van taken, gekoppeld aan een toereikende bevoegdheid om deze te realiseren. Een voorafgaande voorwaarde is echter dat binnen
het personeel de nodige competenties beschikbaar zijn118.
Het onderzoek wijst uit dat er onduidelijkheden bestaan over de verantwoordelijkheden en dat deze niet correct zijn verdeeld op basis van functiebeschrijvingen en
kwaliﬁcaties.
Problemen met de personeelscompetenties door het niet altijd aanwerven van het
personeel met de juiste kwaliﬁcaties en het niet duidelijk afbakenen van verantwoordelijkheden, leiden tot het ontstaan van verantwoordelijkheidsproblemen.

4.2 Risico-evaluatie
Het is allereerst noodzakelijk dat de federale overheidsdienst samenhangende
en met de opdracht van de organisatie afgestemde doelstellingen deﬁnieert.
Elke organisatie wordt geconfronteerd met een geheel van externe en interne
risico’s. Deze risico’s moeten worden ingeschat gezien zij factoren vormen die
de realisatie van de door het management gedeﬁnieerde doelstellingen in het
gedrang kunnen brengen.
Het komt er dus op aan de risico’s te identiﬁceren, hun impact en hun waarschijnlijkheid van voorkomen in te schatten. Gezien de continu wijzigende omstandigheden en risico’s waaraan een federale overheidsdienst blootgesteld is, dient deze
risico-evaluatie permanent te gebeuren119.
4.2.1 Doelstellingen
Risico’s kunnen worden gedeﬁnieerd als gebeurtenissen die de verwezenlijking
van de doelstellingen van een organisatie in de weg kunnen staan. In dat opzicht
is het vastleggen van de doelstellingen de eerste onontbeerlijke fase bij de
invoering van een risicobeheer. Deze deﬁniëring dient op elk niveau van de
organisatie te gebeuren. Die doelstellingen moeten daarenboven onderling coherent zijn120.
Risico-evaluatie vereist dat doelstellingen worden geformuleerd op verschillende
niveaus. In hoofdstuk 1 werd al tot het besluit gekomen dat dit onvoldoende is
gebeurd.
4.2.2 Evaluatie van de risico’s en beheer van de veranderingen
Volgens de aanbeveling van het COSO-model wordt, na de bepaling van de doelstellingen, een gestructureerd beleid voor de identiﬁcatie en de evaluatie van de
risico’s ingevoerd. Risico’s worden immers pas doeltreffend geïdentiﬁceerd, als ze
aan de doelstellingen worden gekoppeld. Een positief punt van de identiﬁcatie is het
purgatieve karakter. Ze streeft er immers naar gebeurtenissen die zich waarschijnlijk
zullen voordoen te onderkennen. Zodra de risico’s zijn geïdentiﬁceerd, dienen ze te
worden geëvalueerd zowel wat de waarschijnlijkheid dat ze zich voordoen als wat
betreft de impact ervan op de verwezenlijking van de doelstellingen121.
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Niettegenstaande er bij de beoordeling van de programma’s en actieplannen een
zekere afweging van de risico’s gebeurt (politieke situatie in landen van de partnerﬁnanciering, absorptie- en beheerscapaciteit van de ngo), is uit de audit gebleken
dat de risico-evaluatie niet op een geobjectiveerde en gestructureerde manier
gebeurt, noch wat de interne (administratieve) risico’s noch wat de externe (uitvoerders, geograﬁsche en sectorale elementen,…) betreft, die een weerslag hebben op de realisatie van de doelstellingen. Er bestaan evenmin uitgeschreven,
geformaliseerde procedures voor de identiﬁcatie en het beheer van deze risico’s.
Tot slot bestaat er ook geen mechanisme dat het mogelijk maakt te anticiperen op
de veranderingen in de omgeving die invloed hebben op de verwezenlijking van de
doelstellingen en dat de dienst in staat stelt deze veranderingen te identiﬁceren en
er op systematische wijze op te reageren.
Het Rekenhof is van oordeel dat bij ontstentenis van een reactief beheer van de
risico-identiﬁcatie, de Ngo-dienst geen volledig zicht heeft op de gevaren die de
realisatie van de doelstellingen ondermijnen. Rekening houdend met de evolutie
van de omgevingsfactoren is het noodzakelijk dat de Ngo-dienst beschikt over
methodes om de risico’s te identiﬁceren en analyseren en zo de impact op de
realisatie van de doelstellingen te kunnen inschatten.

4.3 Controleactiviteiten
Controleactiviteiten zijn maatregelen of procedures die erop gericht zijn enerzijds
de materialisatie van een risico te voorkomen of indien het risico zich gematerialiseerd heeft, de impact ervan te beperken. Deze maatregelen moeten adequaat
zijn en effectief worden toegepast122. De controleactiviteiten zijn het geheel van
maatregelen aangenomen door het management teneinde de uitvoering van zijn
richtlijnen te controleren met het doel de risico’s te verminderen en de doelstellingen te realiseren. Zij omvatten activiteiten zoals delegaties en machtigingen,
functiescheidingen, veriﬁcaties enz.123
Om het onderzoek van deze uitgebreide activiteiten enigszins te beperken, werd
geopteerd om bij de Ngo-dienst te peilen naar de volgende drie componenten:
•

het controleproces: bestaan er richtlijnen, handleidingen om geüniformeerde controles te verrichten?

•

het controle-instrument: biedt de ngo-reglementering voldoende waarborgen voor een sluitende controle?

•

de concrete toepassing van de veriﬁcaties of controles: wat zijn de resultaten van de controles?

4.3.1 Controleproces
Het onderzoek toont aan dat de aanzet werd gegeven voor een gestructureerd en
gefundeerd controleproces. Zo wordt momenteel een projectdatabank PROM
ontwikkeld waarin een aantal functionele componenten worden opgenomen: een
ID-kaart per project en relevante documenten. Dit geïnformatiseerd systeem voor
de opvolging van subsidiedossiers betekent een eerste stap naar de opsporing
van structurele problemen en/of uitvoeringsproblemen bij de ngo’s. Er bestaan
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geen geoperationaliseerde controledoelstellingen, noch een formele optekening,
communicatie en terugkoppeling van leereffecten. Evenmin wordt de interne
controle verricht volgens een opgesteld risicoproﬁel maar geschiedt deze eerder
occasioneel en ad hoc. Tot slot bestaat er weliswaar een monitoringsysteem voor
de opvolging van de ngo-acties maar wordt het te weinig toegepast wegens tijdsgebrek.
Het Rekenhof meent dat het verslag van de ngo-werkgroep aantoont dat er weinig controle wordt verricht.124 Er wordt geen proactieve controle verricht maar
veeleer naargelang het geval en reactief naar aanleiding van vastgestelde problemen. Voor de dossieropvolging moet het jaarverslag van de ngo, zodra het wordt
ingediend, worden gekoppeld aan de initiële kredietvastlegging en de ordonnanceringen. Elke stap van het controleproces moet, met optekening van de behandelende dossierbeheerder/boekhouder, worden geïdentiﬁceerd vanaf de ontvangst van het jaarverslag tot, in voorkomend geval, de effectieve inning van het
vastgestelde recht125. Hierbij dienen de leidinggevende ambtenaren en controlerende instanties toegang te krijgen tot het systeem.
De administratie geeft aan dat de ﬁnanciële opvolging van het toekenningsbesluit
tot verantwoording van de subsidie met eventuele afhouding van saldi of vaststelling van rechten, op dit ogenblik onvolledig blijft. Een speciﬁeke BPR buigt zich
over deze problematiek en zou moeten uitmonden in een verdere uitbouw van het
ﬁnancieel programma COMPTA.
Voorts stelt het Rekenhof vast dat er voor de verwerking van de jaarverslagen
geen doorlooptijden zijn opgesteld. Ook loopt de veriﬁcatie van de jaarverslagen
systematisch achterstand op, niet alleen inzake het afhouden van het nietgebruikte gedeelte van het vorige subsidiejaar, maar ook en vooral op het vlak
van de inhoudelijke controle van de verantwoordingsstukken.
De vaststellingen van het Rekenhof zijn, volgens de administratie, veelal gelijklopend met deze opgetekend door een onafhankelijk studiebureau. De oprichting
van de ﬁnanciële controlecel van D3 in 2004 en de BPR fase 4 die begin 2005 van
start gaat, zullen met deze aanbevelingen rekening kunnen houden om het controleproces van de subsidies meer risicogericht en meer gestructureerd te maken.
4.3.2 Controle-instrument
Volgens de Ngo-dienst biedt de ngo-regelgeving voldoende waarborgen om als
afdoend controle-instrument te kunnen worden gehanteerd. De leiding van de
Ngo-dienst geeft echter aan dat er te veel interpretatieproblemen zijn en dat de
regelgeving niet of nauwelijks afdwingbaar is. Voorts zijn er controlehandleidingen opgemaakt voor lokale controle (in het buitenland) maar bestaan er geen uit
de regelgeving en de wetten op de rijkscomptabiliteit afgeleide handleidingen
voor ﬁnanciële controle.
Het controle-instrument bij uitstek is de regelgeving. Uit hoofdstuk 2 (Kwaliteit
van de ngo-regelgeving) blijkt echter dat deze niet voldoet en ook de Ngo-dienst
zelf geeft aan dat er te veel moeilijkheden bestaan wat betreft de duidelijkheid
van de regels en de afdwingbaarheid ervan. Uniformiteit van de controles wordt
in de hand gewerkt door de opstelling van controlehandleidingen, wat volgens het
Rekenhof te weinig gebeurt. Het gebruik van uniforme controlehandleidingen
124
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heeft tot gevolg dat alle boekhoudkundige controles, controles van de verantwoordingsstukken enz. op gelijkaardige wijze gebeuren waardoor rechtsgelijkheid
in de hand wordt gewerkt.
4.3.3 Veriﬁcatie
Wat betreft de ex-ante-beoordeling van zowel het vijfjarenprogramma als het
actieplan, blijkt uit het onderzoek dat de administratie geen inzicht heeft in de
gevraagde bedragen die op het niveau van de vijfjarenplannen weliswaar nog zeer
indicatief zijn. Op het niveau van de actieplannen zijn de voorgestelde budgetten
gedetailleerder dan bij de vijfjarenprogramma’s maar bij gebrek aan benchmarking en/of referentiemodellen kan niet worden nagegaan of de door de ngo’s
gevraagde bedragen gefundeerd zijn.
Medewerking van de attachés126 wordt evenwel systematisch gevraagd, aldus de
administratie. Volgens de Ngo-dienst is er een gebrek aan personeel en een
achterstand in de controle van de ngo-jaarverslagen o.m. door de langdurige
ziekte van een ﬁnanciële controleur en de overvloedige andere taken, wordt ongeveer 65 % van de jaarverslagen op de zetel van de ngo’s gecontroleerd maar
wordt er geen controleverslag opgemaakt tenzij er problemen worden vastgesteld, worden de acties plaatselijk niet gecontroleerd, bestaat er geen controle
van de acties volgens een risicomodel, is er geen overleg met andere donoren en
kan de accountantsverklaring dienst doen als plaatsvervangende controle.
Het Rekenhof is van oordeel dat, met het oog op een resultaatgerichte benadering, het essentieel is dat de overheid inzicht heeft in de gevraagde bedragen, dat
ze kan inschatten wat de kostprijs is zonder te vervallen in details. Hierbij moeten
referentiemodellen en benchmarking richtinggevend zijn. Dat systematisch de
medewerking van de attachés wordt gevraagd is het geval voor de partnerlanden
van de ontwikkelingssamenwerking waar de attachés a priori actief zijn en niet
voor alle landen waar de ngo’s werkzaam zijn. Op het niveau van de ex-post-controle van de uitvoering van het actieplan, kan op basis van de verklaringen van de
Ngo-dienst worden gesteld dat de interne controle op een weinig gestructureerde
wijze gebeurt en dat ze zich te veel concentreert op details. De reden hiervoor is
niet alleen te zoeken bij de administratie maar ook bij de ngo’s. Dat er nog relatief veel cijfermatige fouten worden vastgesteld bij de jaarverslagen, is verontrustend, ook al kan er worden van uitgegaan dat de tabellen van het jaarverslag met
de nodige zorg worden ingevuld. De opmaak van een controleverslag is niet alleen
ingegeven vanuit reglementaire bekommernis, maar ook vanuit de noodzaak van
opvolging en, desgevallend, motivering van de vastgestelde rechten. Bovendien is
het aangewezen de mogelijkheid na te gaan om samen met andere subsidiërende
overheden/instanties controles te verrichten, wat momenteel niet gebeurt. De
subsidies van DGOS zijn immers maar een deel van het geheel. In tegenstelling
tot wat de Ngo-dienst beweert, kan de accountantsverklaring niet als plaatsvervangende controle dienst doen, omwille van de verschillende ﬁnaliteit waarvoor
deze werd opgesteld.

126

De attachés voor ontwikkelingssamenwerking worden tewerkgesteld in de Belgische ambassades
van de partnerlanden en behandelen alle onderwerpen inzake ontwikkelingssamenwerking. Ze
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4.4 Informatie en communicatie
Een doeltreffend internecontrolesysteem veronderstelt dat de interne en externe
informatie, nodig voor het nemen van beslissingen, beschikbaar is. De doeltreffendheid van het internecontrolesysteem vereist in het bijzonder aangepaste
informatiesystemen die waarborgen dat belangrijke informatie met betrekking tot
het activiteitendomein verzameld, behandeld en meegedeeld wordt.127
Het onderzoek heeft uitgewezen dat er een systeem bestaat om informatie te
vergaren en te communiceren. Er bestaat een formele verplichting in hoofde van
de ngo’s om informatie mee te delen en over het algemeen is deze informatie
correct, relevant en actueel. Deze informatie wordt echter niet geëvalueerd. Binnen de directie D3 – Niet-gouvernementele programma’s werden er, voor het
beheer van de externe en interne informatie, geograﬁsche aanspreekpunten (en
ook thematische verantwoordelijken) aangeduid, die in contact staan met de attachés. Dit geldt enkel voor de ofﬁciële partnerlanden van de directe bilaterale
samenwerking, in afwachting dat er meer tijd vrijkomt na het wegvallen van de
actieplannen, aldus de administratie.
Om de risico’s, de ex-ante- en ex-post-beoordeling van de vijfjarenprogramma’s
en actieplannen te kunnen opvolgen, is het volgens het Rekenhof aangewezen dat
een intern systeem wordt uitgewerkt waarbij op gestructureerde wijze informatie
wordt verzameld over o.m. de geopolitieke verhoudingen in de landen waar de
ngo’s werkzaam zijn, de evoluties in de ngo-sector, enz. Er wordt wel degelijk
informatie verzameld maar niet op dergelijke gestructureerde wijze. De beschikbare informatie wordt via dienstnota’s, mails en dienstvergaderingen gecommuniceerd. Enerzijds is de externe informatievergaring via ngo’s formeel verplicht door
de regelgeving maar moeilijk afdwingbaar. Anderzijds wordt door sommige ngo’s
spontaan informatie meegedeeld. In het kader van de responsabilisering van de
ngo’s, moeten deze minstens verplicht worden relevante informatie mee te delen.
De mate waarin ze dat doen, kan worden ingepast in het risicobeheer. Noch de
intern, noch de extern verkregen informatie wordt geëvalueerd waardoor de vraag
kan worden gesteld of de te nemen beslissingen worden beïnvloed door deze
informatie.

4.5 Monitoring
Monitoring van het internecontrolesysteem is het inzetten van een geheel van
middelen die tot doel hebben de opvolging te verzekeren van de goede werking
ervan in zijn geheel. Op die manier kan men zich ervan vergewissen dat de risico’s
en de vastgestelde zwakheden in het internecontrolesysteem aan de leidinggevenden worden meegedeeld en leiden tot corrigerende maatregelen128.
Tijdens het tegensprekelijk debat met de administratie is gebleken dat prioritaire
aandacht wordt besteed aan de uitwerking van het internecontrolesysteem en
procedures. In 2004 werd het internecontrolesysteem door een onafhankelijk studiebureau geëvalueerd. Binnen de directie D3 – Niet-gouvernementele programma’s werd een ﬁnanciële controlecel (zie punt 1.4) opgericht die belast is met de
controle op het eerste niveau en met de uitvoering van de aanbevelingen van het
studiebureau.
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4.6 Conclusie
Op het niveau van de Ngo-dienst voldoet het internecontrolesysteem (nog) niet
volledig aan de normen die in het COSO-model voor de vijf met elkaar in verband
staande componenten – controleomgeving, risicobeoordeling, controlemaatregelen, informatie en communicatie en monitoring – zijn vooropgesteld.
Wat de controleomgeving betreft, zijn mede door de in het kader van de Copernicushervormingen opgestelde managementplannen, reeds enkele fundamenten
gelegd voor de ontwikkeling van een effectief en efﬁciënt internecontrolesysteem.
De organisatiestructuur, de verdeling van de verantwoordelijkheden en het personeelsbeleid moeten echter nog worden afgestemd op de te realiseren doelstellingen, de evaluatie en de controle.
Op het vlak van de risico-evaluatie ontbreekt een gestructureerd beheersinstrument om zowel de interne als de externe risico’s te identiﬁceren, te beoordelen in
functie van de waarschijnlijkheid waarmee ze optreden en de impact ervan op de
verwezenlijking van de doelstellingen in te schatten. Een en ander is het gevolg
van het gebrek aan geoperationaliseerde (beleids)doelstellingen voor de indirecte
samenwerking via ngo’s (zie boven). Evenmin worden de veranderingen die een
potentiële invloed kunnen hebben op de realisatie van de doelstellingen op een
gestructureerde wijze opgetekend en gecommuniceerd. Daaraan wordt momenteel gewerkt.
De controleactiviteiten zijn niet gebaseerd op risicoanalyses en gebeuren bij
gebrek aan een controlehandleiding en duidelijke controleprocedures op een weinig gestructureerde wijze. De controles zijn eerder dossiermatig en willekeurig
georiënteerd en hebben eerder tot doel individuele detailgegevens te veriﬁëren
dan structurele verbeterpunten aan het licht te brengen.
Wat de informatie en communicatie betreft, kan worden besloten dat wordt
geprobeerd om via interne en externe weg informatie te vergaren en te communiceren die nuttig kan zijn voor de werking en het beleid van de ngo-ﬁnanciering.
Dit gebeurt echter niet op een gestructureerde of gesystematiseerde wijze. De
informatievergaring en -communicatie gebeuren eerder vrijblijvend en de verzamelde informatie wordt niet geëvalueerd op juistheid, volledigheid en relevantie. Ook op dit vlak worden momenteel maatregelen ter verbetering ingevoerd.
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5 Algemeen besluit en aanbevelingen

5.1 Algemeen besluit
De conclusies verwoord in de vorige hoofdstukken tonen aan dat de aanbevelingen van de Opvolgingscommissie inzake de indirecte bilaterale samenwerking via
ngo’s niet optimaal werden gerealiseerd. Door de administratie worden echter
permanent inspanningen geleverd om de programmaﬁnanciering van ngo’s te
stroomlijnen. De uitgevoerde en geplande hervormingen ingevolge de evaluaties
door onafhankelijke studiebureaus en de Copernicushervorming dragen bij tot
een verbeterde werking.
Uit het onderzoek van het Rekenhof blijkt dat de ngo-subsidieregeling onvoldoende is gebaseerd op een coherente beleidsvisie inzake de sturing en ﬁnanciering, de gewenste mate van zekerheid over de besteding van de middelen, het
toezicht en de verantwoording. Daardoor zijn de verschillende componenten van
de subsidieregeling (doelstelling van de regeling, verantwoordelijkheden, ﬁnancieringswijzen, toezichtsinstrumenten, administratieve lasten,…) onvoldoende tegenover elkaar afgewogen en op elkaar afgestemd.
Ontbrekende of onvoldoende gespeciﬁceerde (operationele) beleidsdoelstellingen
en –prioriteiten enerzijds en soms weinig concrete doelstellingen van de ngo’s
anderzijds hebben tot gevolg dat geen behoorlijke afstemming mogelijk is tussen
beide. Evaluatie, zowel ex-ante als ex-post, van het beleid wordt hierdoor op de
helling gezet.
Het onderzoek naar de kwaliteit van de regelgeving wijst uit dat de huidige regelgeving niet afdoende als sturingsinstrument kan worden benut. De besturingsﬁlosoﬁe die uitgaat van een maximale autonomie van de ngo’s verhindert niet dat de
overheid actief haar beleid kan sturen door middel van een op haar doelstellingen
afgestemd subsidiemechanisme. De bestuurlijke visie, waarbij de overheid een
sturende rol speelt en de ngo’s over een grote mate van uitvoeringsautonomie
beschikken, gaat echter momenteel gepaard met een subsidieregeling die op
bepaalde niveaus vrij gedetailleerde regels (KB en MB) bevat. Hierdoor bestaat
er een permanent spanningsveld tussen de ngo-wereld die streeft naar een zo
groot mogelijke bestedingsautonomie en de administratie die in toepassing van
de GWR en de ngo-regelgeving haar controle in hoofdzaak beperkt tot een expost ﬁnanciële controle. De uitvoering van deze controle door de administratie
wordt bovendien bemoeilijkt omwille van diverse redenen: onafdwingbaarheid van
de regelgeving, materiële omvang van de werkzaamheden, onaangepaste organisatiestructuur van de Ngo-dienst, onvoldoende kwalitatieve invulling van het personeelskader,…
Er bestaat eveneens een spanningsveld tussen de ﬁnancieringswijze, met name
de subsidiëring van activiteiten op declaratiebasis, en de voormelde autonomie
van de ngo’s, die de ontvangen subsidies dan ook autonoom wensen te beheren.
De overheid kent subsidies toe op basis van een ingediend vijfjarenprogramma en
jaarlijkse actieplannen en verlangt van de ngo’s een deugdelijke en gedetailleerde
verantwoording achteraf van de aanwending van de subsidies. Dit houdt een
voorwaardelijke bestedingsbeperking in van de subsidiemiddelen. Anderzijds plannen de ngo’s autonoom hun acties en wensen ze daarbij de grootst mogelijke
(bestedings)vrijheid. Hierdoor ontstaan er permanent meningsverschillen over de
opportuniteit van de gedane uitgaven of is er de neiging om de ontvangen subsidies als exploitatiesubsidies te beschouwen.
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De mate van zekerheid die de overheid wil over de besteding van de subsidie
bepaalt de risico’s die zij loopt. De inschatting van deze risico’s bepaalt dan weer
de mate van bestedingsvrijheid. Indien de overheid immers van oordeel is dat de
risico’s groter zijn, zal zij een beperktere bestedingsvrijheid toestaan en een gedetailleerde afrekening vragen, en omgekeerd. Gelet op de veelheid aan risico’s die
de overheid loopt in het kader van ngo-ﬁnanciering, is het logisch dat de bestedingsvrijheid wordt beperkt. Uit het onderzoek blijkt echter dat de overheid de
risico’s niet systematisch identiﬁceert en inventariseert en daar de gepaste lessen
uit trekt. Een beter beheer van de structurele risico’s zou de bestedingsvrijheid
van de ngo’s kunnen doen toenemen.
Afhankelijk van de bestedingsvrijheid zijn er in meer of mindere mate zekerheden
nodig om de risico’s tot een minimum te beperken. Om zekerheid te krijgen is
toezicht vereist. Op dit vlak blijken er een aantal beperkingen te bestaan die
zowel verband houden met het toezichtsinstrument als met de organisatiestructuur. Enerzijds wordt het rechtmatigheidstoezicht niet optimaal afgedekt, noch
door de reglementair voorgeschreven jaarverslagen noch door de eveneens reglementair voorziene verklaringen van de bedrijfsrevisor. Anderzijds is ook de organisatiestructuur niet aangepast aan de evaluatie- en controleopdracht.

5.2 Aanbevelingen
1. Het Rekenhof beveelt de minister aan dat voor de indirecte samenwerking via
ngo’s beleidsdoelstellingen worden geformuleerd die kaderen in de hoofddoelstelling van de Belgische ontwikkelingssamenwerking zoals geformuleerd in de wet
van 25 mei 1999. De beleidsdoelstellingen moeten vervolgens toetsbaar worden
gemaakt, geoperationaliseerd. Naarmate de doelstellingen meer toetsbaar zijn
geformuleerd kan het beleid doelgerichter worden gevoerd. Daarbij moet een
duidelijke visie worden ontwikkeld waarbij sturing van de ngo’s in functie van de
beleidsdoelstellingen en autonomie van die ngo’s perfect samengaan.
2. De administratie moet erop toezien dat de ngo-doelstellingen, waarvoor subsidies worden aangevraagd, toetsbaar zijn geformuleerd zodat kan worden geëvalueerd of de doelstellingen zijn afgestemd op het beleid en werden bereikt. De
subsidies kunnen hierbij als instrument worden gehanteerd.
3. De minister en de administratie moeten de doelgerichtheid van het uitgevoerde
beleid evalueren door terugkoppeling van de evaluaties van de programma’s
en projecten naar de beleidsdoelstellingen.
4. Het Rekenhof beveelt de minister aan de ngo-regelgeving te (laten) evalueren en
waar nodig aan te passen, bij voorkeur in overleg met alle actoren. Daarbij moeten de rechten en plichten van de actoren volledig, duidelijk en consequent worden geregeld. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan het onderscheid
tussen erkennings- en subsidievoorwaarden en aan de verantwoordingsmodaliteiten van de toegekende subsidies op zowel ﬁnancieel als inhoudelijk vlak.
5. De administratie moet haar controleprocessen op punt stellen. Het Rekenhof
dringt erop aan dat de administratie de aanwending van de subsidies gericht
controleert op de zetel van de ngo’s, gebruik maakt van controlehandleidingen
en controleverslagen opstelt.
6. Het Rekenhof beveelt de minister en de administratie aan de interne controle
verder uit te bouwen door de organisatiestructuur en het personeelsbeleid beter
af te stemmen op de doelstellingen, een risicobeheerssysteem in te voeren en de
uitgevoerde controles te richten op het opsporen van structurele knelpunten.
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6 Antwoord van de Minister van Ontwikkelingssamenwerking
en nawoord van het Rekenhof

6.1 Antwoord van de minister
De minister gaat in zijn antwoord vooral in op de aanbeveling dat er beleidsdoelstellingen moeten worden geformuleerd. Hij stelt vast dat de ngo’s volgens de wet
activiteiten moeten uitvoeren overeenkomstig de doelstellingen van de Belgische
internationale samenwerking en niet dat de ngo-activiteiten moeten kaderen in een
strategie van de Belgische internationale samenwerking. Hij is derhalve van oordeel dat de wetgever aldus impliciet een zekere autonomie erkent van de indirecte
actoren ten aanzien van de dwingende doelstellingen die aan de directe bilaterale
samenwerking worden opgelegd.
Met betrekking tot de evaluatie en eventuele aanpassing van de ngo-regelgeving
kondigt de minister enkele initiatieven aan die moeten leiden tot een hervorming
van het systeem tegen 2007. De minister belooft dat de hervorming aan de
belangrijkste bekommernissen van het Rekenhof tegemoet zal komen.
De minister reageert niet uitdrukkelijk op de overige door het Rekenhof geformuleerde aanbevelingen.

6.2 Nawoord van het Rekenhof
Het Rekenhof neemt akte van de initiatieven die de minister reeds heeft genomen
en in de komende jaren nog zal nemen om de gebreken in de indirecte bilaterale
ontwikkelingssamenwerking te verhelpen.
Het Rekenhof blijft bij zijn standpunt dat de gesubsidieerde activiteiten van de
ngo’s moeten kaderen in uitdrukkelijke beleidsdoelstellingen. Meer dan eens
heeft de Opvolgingscommissie aangegeven dat het departement de algemene
beleidsdoelstellingen moet voorbereiden en dat deze moeten worden geoperationaliseerd, inzonderheid met het oog op de evaluatie van de doelgerichtheid van
het gevoerde beleid.
De autonomie en het initiatiefrecht van de ngo’s wordt niet in vraag gesteld. Goed
bestuur houdt echter in dat de overheid duidelijke doelstellingen formuleert. Duidelijke doelstellingen laten toe de effectiviteit van het gevoerde beleid te evalueren.
Ze zijn essentieel om verantwoording af te leggen tegenover het parlement over
het geplande en het uitgevoerde beleid en ze dienen als toetsingskader bij de evaluatie van de ngo-programma’s. De verplichting doelstellingen te formuleren is dan
ook opgenomen onder artikel 13 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit.
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Bijlage 1: Vertaling brief Minister van Ontwikkelingssamenwerking

(begin vertaling)
Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken,
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Uw brief van 18 mei 2005
Uw referenties: A 4 – 2.042.790 B 3
Onze referenties: D3/PJ/31384
Telefoonnummer: 02/519.06.20
Datum: 28 juni 2005

De Heer de Eerste Voorzitter van het Rekenhof
Regentschapsstraat 2
1000 Brussel

Betreft: Verslag van het Rekenhof inzake programmaﬁnanciering van ngo’s

Mijnheer de Eerste Voorzitter,

Met grote aandacht heb ik kennis genomen van het belangrijke verslag van het Rekenhof
inzake de programmaﬁnanciering van niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties.
Mijn administratie had reeds de gelegenheid haar commentaar en opmerkingen te formuleren over het ontwerpverslag en ik zal mij er dan ook toe beperken uw aandacht te vestigen op een punt dat mij fundamenteel lijkt, met name de autonomie van optreden van de
ngo’s die subsidies ontvangen ter ﬁnanciering van de programma’s.
Het Rekenhof stelt dat de toekenning van subsidies een instrument is om de doelstellingen
van de overheid te verwezenlijken wanneer deze laatste ze niet zelf wil of kan verwezenlijken. Het verliest hier echter uit het oog dat de wetgever, door de goedkeuring van artikel
10 van de wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking, de
minimale voorwaarden heeft vastgelegd opdat een niet-gouvernementele organisatie subsidieerbaar zou zijn in het raam van de Belgische internationale samenwerking. Die voorwaarden bepalen meer bepaald dat de organisatie “activiteiten (moet) uitvoeren overeenkomstig de doelstellingen van de Belgische internationale samenwerking bedoeld in
artikel 3” en niet dat zij moet “kaderen in de strategie van de Belgische internationale
samenwerking om haar doelstellingen te bereiken”.
De wetgever erkent aldus impliciet een zekere autonomie van de indirecte actoren ten
aanzien van de dwingende doelstellingen die aan de directe bilaterale samenwerking worden opgelegd. Momenteel worden elk programma en actieplan beoordeeld rekening houdend met de algemene overeenstemming ervan met de doelstellingen vastgelegd door
artikel 3.
Ik ben mij bewust van de leemten in de huidige reglementering en heb mijn administratie
gevraagd een hervorming van het systeem op gang te brengen die voornamelijk streeft
naar:
•
•
•

een versterking van de programmabenadering voor ngo’s die voorafgaandelijk zijn
gescreend inzake hun ﬁnanciële autonomie en beheer;
een betere omkadering van de activiteiten van ngo’s die niet konden of wilden
gescreend worden;
een rationalisering van de soorten activiteiten die worden medegeﬁnancierd.

Er werden werkgroepen opgericht waarvan een speciﬁek belast is met alle aspecten met
betrekking tot de rapportering en de boekhoudkundige controle van de subsidies.

Programmaﬁnanciering van niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties – Rekenhof, oktober 2005

49

Parallel met de voorbereiding van die hervorming heeft mijn administratie twee belangrijke
studies besteld: de eerste betreft de aard en de omvang van de administratieve kosten die
gepaard gaan met een gesubsidieerd project of programma, de tweede betreft de voordelen en nadelen van het uitzenden van ngo-coöperanten “ex project”.
Ik zal erover waken dat de invoering van die hervorming, die in 2007 haar volle uitwerking
zou moeten hebben, tegemoetkomt aan de belangrijkste bekommernissen van het Rekenhof.

Met de meeste hoogachting
De Minister,
(w.g.)
Armand De Decker

(einde vertaling)
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Normen
• Het beginsel van de duidelijke doelstelling1:
– Wil de regelgeving haar sturende functie adequaat vervullen, dan dient de regelgever vóór alles een
juist inzicht te verwerven omtrent het met de regeling te bereiken doel;
– Teneinde een duidelijk beeld te hebben omtrent de geschiktheid van de regeling om een bepaald doel
te bereiken, dient de regeling op haar gevolgen te worden getoetst, zowel rechts- als feitelijke gevolgen. Wat rechtsgevolgen betreft, is vereist dat de regel afdwingbaar is en, op feitelijk vlak, moet de
regel toepasbaar zijn en mag de toepassing ervan niet tot onbillijke gevolgen leiden.
• De doelstellingen van de Belgische ontwikkelingssamenwerking moeten worden gespeciﬁceerd. Hierbij
moet het departement de algemene beleidsdoelstellingen voorbereiden, een onderscheid maken tussen
hoofd- en subdoelstellingen en de rangorde van de doelstellingen uitwerken, welke vervolgens moeten
worden geconcretiseerd/geoperationaliseerd. Deze kunnen dan worden omgezet in operationele,
geograﬁsche, sectoriële en thematische strategieën, op basis waarvan voorstellen, programma’s of projecten kunnen worden getoetst of ze passen in het algemeen beleidskader en geëvalueerd. Wie geen
duidelijk doel heeft, kan dat ook niet bereiken en kan achteraf niet nagaan of hij dat heeft bereikt. Ook
heeft het departement een zeer actieve inbreng in het bewaken van de realisatie van de strategische
doelstellingen van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking2.
• Ongeacht het initiatiefrecht van de ngo’s dienen zij in dialoog met de overheid te komen tot een disciplinering inzake de geograﬁsche spreiding van hun acties en hun actieterreinen2.
• Programmaﬁnanciering zet de ngo’s ertoe aan om op lange termijn te werken rond een coherent
programma2.
• Het afsluiten van een cyclus van programmaﬁnanciering dient steeds gepaard te gaan met een ernstige
evaluatie. Zowel de administratieve procedures en vereisten, als de doelmatigheid en doelgerichtheid van
de programma’s moeten nauwgezet worden bekeken. De steekproefsgewijze controles en evaluaties,
tijdens de duur van het programma vormen hierbij het uitgangspunt2.
• Een grondige evaluatie is nodig om de vertrouwensrelatie tussen de ngo’s en de overheid te vergroten.
De overheid kan dit vertrouwen enkel schenken, als ze beschikt over voldoende kwaliteitsgaranties inzake
coherentie, beheer en opvolging2.
• De noodzaak aan een permanente beleidsdialoog tussen administratie, parlement en ngo’s waarbij o.m.
de noodzaak aan een coherente benadering door de ngo’s, zowel op geograﬁsch als op thematisch vlak
wordt aangegeven, evenals de complementariteit ten aanzien van de keuzes van de overheid2.
• Het is zinvol voorafgaand aan de instelling van de subsidie(regeling) onderzoek te verrichten naar de wijze
waarop het instrument kan bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen (ex-ante evaluatie)3.
• Een doelgerichte inzet van het subsidie-instrument wordt bevorderd door bij de vaststelling van het beleid
de doelstellingen in operationele termen te beschrijven. Een beleid kan worden beschouwd als doelgericht
naarmate de doeleinden meer speciﬁek, meetbaar, gesystematiseerd en in een volgorde van prioriteiten
zijn gesteld. Het is m.a.w. zinvol evaluatiecriteria te formuleren, aan de hand waarvan ex-post kan worden
beoordeeld in welke mate de doelstellingen zijn gerealiseerd3.
• Er moeten voldoende momenten worden voorzien voor de toetsing van de ontwikkelingsrelevantie2.

Onderzoeksvragen

Werden de doelstellingen van de indirecte samenwerking
via ngo’s op het beleids-, beheers- en operationele niveau
voldoende gespeciﬁceerd zodat kan worden geëvalueerd
of ze werden bereikt?

Bijlage 2: Relatie onderzoeksvragen – normen
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Voldoet de ngo-regelgeving aan de beginselen van behoorlijke regelgeving met dien verstande dat een behoorlijke
regelgeving de rechtmatigheid van de uitgaven optimaliseert?
Beginselen van behoorlijke regelgeving kunnen worden
omschreven als de elementaire regels waaraan elke normering, ongeacht het onderwerp of de strekking, moet worden
getoetst en die een rechtvaardige en kwaliteitsvolle regelgeving als streefdoel hebben.

Onderzoeksvragen

• Het noodzakelijkheidsbeginsel1:
– Soberheid in de regelgeving is het streefdoel.
– Evenwicht tussen het abstraherend en het casuïstisch regelen is aangewezen.
• Het uitvoerbaarheidsbeginsel1:
– Een regeling wint aan uitvoerbaarheid in de mate dat ze wordt ontdaan van overtollige procedurele
voorschriften en overmatige administratieve verplichtingen van de rechtsonderhorigen.
– Een regeling is maar efﬁciënt in de mate dat er in de praktijk gevolg aan wordt gegeven; een regel die
niet of onvoldoende wordt uitgevoerd, heeft een nefaste invloed voor het gezag van de regelgever en
voor de rechtszekerheid. Belangrijk hierbij is de sanctionering ingeval van niet-naleving van de norm.
• Rechtszekerheid- en vertrouwensbeginsel1:
– De normen moeten duidelijk zijn geformuleerd waarbij de burger precies moet weten waar hij aan toe
is (materiële zekerheid). Leesbaarheid, bondigheid, helderheid en begrijpelijkheid, zijn van aard de
rechtszekerheid te bevorderen. Er dient een éénvormige terminologie te worden gehanteerd en de
reglementering mag geen ruimte laten voor ongewenste interpretaties.
– Honorering van de gewekte verwachtingen (vertrouwensbeginsel) met inzonderheid het verbod van
retroactiviteit van een besluit van de uitvoerende macht.
• Het rechtsgelijkheidbeginsel1:
De bestemmelingen van een regeling mogen niet op een willekeurige wijze zijn geselecteerd, er mag
geen willekeurig onderscheid worden gemaakt, het effect van een regeling mag niet tot een ontoelaatbare ongelijkheid of discriminatie leiden en de onderscheiden regels mogen in hun onderlinge samenhang geen ongeoorloofde ongelijkheid tot gevolg hebben.
• Het beginsel van de normatieve draagwijdte1:
– Een regeling mag uitsluitend uit normatieve bepalingen bestaan, d.w.z. bepalingen die geen rechtsregels bevatten moeten worden weggelaten uit het beschikkend gedeelte.
– Bepalingen die weliswaar een rechtsregel inhouden maar die reeds van toepassing zijn, horen niet meer
thuis in het beschikkend gedeelte.
• Het beginsel van regelgeving op het juiste niveau1:
– Aan gedelegeerde regelgeving worden soms een grotere ﬂexibiliteit en slagvaardigheid toegeschreven.
– Aan gedelegeerde regelgeving is ook het nadeel van de rechtsonzekerheid verbonden.
– Een delegatie door de Koning aan een Minister is slechts toegestaan ter aanvullende regeling omtrent
punten van ondergeschikte waarden.

• Evaluatie gaat na of de objectieven van de samenwerking werden gerealiseerd en maakt daarbij aanbevelingen voor de toekomst2.
• Het is duidelijk dat evaluatie niet mogelijk is zonder een goede omschrijving van de operationele doelstellingen van de ontwikkelingssamenwerking2.
• Er moet een tweesporig evaluatiesysteem worden uitgebouwd enerzijds belast met de opvolging van de
uitvoerende activiteiten (terugkoppeling op het operationele) en anderzijds met een meer systematische
evaluatie van de programma’s en projecten of van de geograﬁsche, sectoriële en thematische interventies
(terugkoppeling naar beleid)2.

Normen
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• Het is nuttig om de verantwoordingsverplichtingen van de gesubsidieerde(n) en de controlebevoegdheden
van de subsidieverstrekker duidelijk vast te leggen in de regeling3.
• Een doelmatige organisatie van de uitvoering wordt bevorderd door het stellen van termijnen voor aanvraag, toekenning en deﬁnitieve vaststelling van de subsidie3.
• Het is zinvol om in de regeling een bepaling op te nemen waarin wordt aangegeven hoe wordt gehandeld
wanneer de gesubsidieerde zijn verplichtingen niet nakomt of ten onrechte een beroep op de regeling
heeft gedaan3.
• Doelmatigheid kan worden bevorderd door het proﬁjtbeginsel, d.w.z. dat de eis wordt gesteld dat de
gesubsidieerde zelf een eigen bijdrage levert3.

Worden de voorschriften van de nieuwe regelgeving en
van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit
door de ngo’s nageleefd?

Hoe wordt de interne controle in het kader van de ngoprogrammaﬁnanciering, zowel organisatorisch als procedureel, opgevat?

• Het stellen van nadere voorwaarden aan de overdracht van de subsidie krijgt eerst betekenis, wanneer
achteraf controle plaatsvindt op de naleving van de subsidievoorwaarden. Deze controle dient tijdig te
gebeuren. Tevens is de reikwijdte van de controle van belang. Belangrijk zijn de onderscheiden taken van
een bedrijfrevisor en een departementale accountantafdeling. Indien niet goed afgebakend ontstaan er
doublures en/of leemtes in de controle3.
• Er dient inzicht te bestaan in de ﬁnanciering en de ﬁnanciële toestand van de aanvrager om de subsidie
te bepalen en er daadwerkelijk van verzekerd te zijn dat de gesubsidieerde niet (onbedoeld) meer dan
éénmaal wordt gesubsidieerd voor dezelfde activiteit (anticumulatiebeding)3.
• Een efﬁciënte organisatie van de uitvoering kan bijdragen aan de effectiviteit van het beleidsinstrument.
In het kader van een efﬁciënte organisatie dient een management-informatiesysteem inzicht te verschaffen in de uitvoeringskosten en in het aantal ambtenaren (in full time equivalenten) dat betrokken is bij de
uitvoering van de subsidieregeling3.
• Het is van belang dat het ministerie toezicht houdt op een rechtmatige subsidieverstrekking, o.m. door
tijdens de beleidsuitvoering de juistheid van de gegevens bij de aanvraag van de subsidie te controleren.
Van groot belang is de bewaking van de ﬁnanciële uitvoering. Tot bewaking van de ﬁnanciële uitvoering
behoort de tijdige afrekening van verstrekte voorschotten3.
• Zijn de bij de controle gehanteerde normen juist? (Normencontrole)4
• De besluitvormingsprocedures om de taken van ABOS uit te voeren moeten duidelijker, meer uniform,
eenvoudiger en doorzichtiger worden. Klare handleidingen en richtlijnen moeten worden opgemaakt. Het
aantal beslissings- en controleniveaus moet worden beperkt en de horizontale communicatie en samenwerking moet worden bevorderd. Het is logisch dat delegatie en vereenvoudigde procedures hand in hand
gaan met een meer doeltreffend evaluatie- en controlesysteem2.
• Voor evaluatie kan een beroep worden gedaan op externe deskundigen waarbij zal worden gewaakt over
de deskundigheid en onafhankelijkheid van de consultants. Anderzijds dient ook voldoende eigen personeel aanwezig te zijn om de evaluatie te omkaderen en om de continuïteit van de evaluatiedienst te
garanderen2.
• Er kan een beroep worden gedaan op richtlijnen van een internationale organisatie zoals het DAC of op
samenwerking met evaluatiebureaus van ontwikkelingslanden en internationale instellingen. Voortwerken
op reeds elders uitgevoerde evaluaties lijkt aangewezen2.
• De controle veriﬁeert de naleving van de procedures en de correcte besteding van de gelden2.
• De controle moet gericht zijn zowel op de eigen administratie als op de samenwerking van deze laatste
met derden2.

Normen

Onderzoeksvragen
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• Controle op de eigen administratie gaat de naleving van de ﬁnanciële en administratieve procedures en
processen na2.
• Controle op derden veriﬁeert de aanwending van het Belgisch ontwikkelingsgeld bij de uitvoerders van de
Belgische ontwikkelingsprogramma’s2.
• Om een veralgemeende programmaﬁnanciering in goede banen te leiden moet de Ngo-dienst van het
ABOS worden versterkt, zowel in aantal als kwalitatief2.
• Opvolging en evaluatie zijn zowel een taak van de ngo’s als van het departement2.
• Inzake de aanrekening van administratiekosten is het aangewezen over te stappen naar een forfaitaire
regeling. Het bepalen van de hoogte van dit forfait zal nader onderzoek vergen2.
• In de toekomstige boekhoudkundige regeling moet de mogelijkheid worden voorzien om op ﬂexibele wijze
niet aangewende subsidies over te dragen en alzo in te schrijven, op voorwaarde dat hieraan duidelijke
voorwaarden worden gekoppeld inzake tijdige motivering en tijdige melding2.
• Is op de verschillende niveaus van de hiërarchie binnen de bij die niveaus behorende bevoegdheden
gehandeld4? (Bevoegdheidscontrole)
• Is steeds op het juiste moment gehandeld en maken de verschillende werkzaamheden voldoende voortgang4? (Voortgangscontrole)
• Bij het bepalen van de omvang en reikwijdte van de controle moet de controleur de betrouwbaarheid van
de interne controle bestuderen en beoordelen5.
• De toepassing van de wettelijke bepalingen inzake toekenning en verantwoording van subsidies in het
algemeen en de toepassing van de reglementaire verantwoordingsverplichtingen opgenomen in de ngoreglementering.
• Coso-model6
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